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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) gambaran umum mengenai kualitas 

pelaksanaan teknik sosiodrama yang diterapkan oleh peneliti pada siswa kelas VII SMP Isen 

Mulang Palangka Raya, (2) gambaran umum kemampuan interaksi sosial siswa dalam 

mengikuti bimbingan kelompok pada siswa kelas VII SMP Isen Mulang Palangka Raya, dan 

(3) hubungan antara kualitas pelaksanaan teknik sosiodrama dengan kemampuan interaksi 

sosial saat bimbingan kelompok pada siswa kelas VII SMP Isen Mulang Palangka Raya. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian kuantitatif . Penelitian 

dilakukan di SMP Isen Mulang Palangka Raya kelas VII. Jumlah sampel penelitian ini adalah 

48 orang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Oktober 2019. Data diperoleh 

dengan menggunakan angket/kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis 

Korelasi Product moment, dilanjutkan dengan uji t dengan bantuan soft ware SPSS versi 19. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Kualitas 

Teknik Sosiodrama  yang dilaksanakan oleh peneliti dalam kategori rendah sebanyak 12 

siswa (25,0%), kategori tinggi sebesar 36 siswa (75,0%), dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Kualitas Teknik Sosiodrama  yang dilaksanakan oleh peneliti di SMP Isen Mulang 

Palangka Raya kelas VII dalam kategori baik. (2) Kemampuan interaksi sosial siswa saat 

mengikuti bimbingan kelompok  dengan kategori rendah sebanyak 7 siswa (14,6%) dan 

dalam kategori tinggi sebanyak 41 orang (85,3%), dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan interaksi sosial saat mengikuti bimbingan kelompok pada siswa SMP 

Isen Mulang Palangka Raya kelas VII dalam kategori baik. (3)  Korelasi antara kualitas 

teknik sosiodrama terhadap kemampuan interaksi sosial dalam bimbingan kelompok  sebesar 

r = 0,74 dan r2 = 0,552 dengan thitung = 6,765 > ttabel = 1.68 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat  hubungan yang signifikan antara kualitas teknik sosiodrama terhadap kemampuan 

interaksi sosial dalam bimbingan kelompok siswa kelas VII SMP Isen Mulang Palangka 

Raya.  
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