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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

5.1.    Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan tiga kesimpulan sebagaimana rumusan masalah yang 

jumlahnya juga tiga (lihat bab I. Simpulan pertama adalah jawaban 

atas rumusan masalah pertama dan seterusnya hingga simpulan 

ketiga sebagai jawaban atas rumusan masalah ketiga).   

2. Kualitas Teknik Sosiodrama  yang dilaksanakan oleh guru BK dalam 

kategori rendah sebanyak 12 siswa (25,0%), kategori tinggi sebesar 

36 orang (75,0%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Kualitas Teknik Sosiodrama  yang dilaksanakan oleh guru BK di 

Isen Mulang Palangka Raya kelas VIII dalam kategori baik.  

3. 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 Isen Mulang Palangka Raya kelas 

VIII dalam kategori baik.  

4. Korelasi antara kualitas teknik sosiodrama terhadap kemampuan 

interaksi sosial dalam bimbingan kelompok  sebbesar r = 0,74 dan r2 

= 0,552 dengan thitung = 6,765 > ttabel = 1.68 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan teknik sosiodrama dalam bimbingan 
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kelompok mampu meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa 

kelas VIII SMP Isen Mulang Palangka Raya. Semakin tinggi atau 

baik kualitas pelaksanaan teknik sosiodrama yang dipraktikkan oleh 

guru BK kepada siswa-siswanya, semakin tinggi/baik pula 

keberhasilan bimbingan kelompok dalam meningkatkan interaksi 

sosial siswa kelas VIII SMP Isen Mulang Palangka Raya. 

Sebaliknya, semakin rendah/buruk kualitas teknik sosiodrama yang 

dilaksanakan oleh guru BK semakin rendah/buruk pula kemampuan 

interaksi sosial siswa dalam bimbingan kelompok kelas VIII SMP 

Isen Mulang Palangka Raya. 

5.2.   Saran 

   Sehubungan dengan kesimpulan penelitian  diatas maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

5.2.1. Kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan kiranya dapat 

mendukung dan turut memberikan solusi atau berpartisifasi dalam  

membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan kemampuan 

interaksi sosial siswa. 

5.2.2. Hendaknya guru BK selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan 

teknik sosiodrama misalnya dengan terlebih dahulu memberikan 

tayangan drama yang baik kepada siswa, kemudian siswa menirukan 

atau membuat konsep sendiri yang berbeda dengan tayangan yang 

sudah ditonton bersama. 
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5.2.3. Para peneliti yang akan datang dapat meneliti lebih luas sehingga 

tidak terfokus pada satu masalah. Artinya ada banyak permaslahan 

yang harus peneliti selesaikan. 

5.2.4. Peserta didik diharapkan dapat melanjutkan atau mempraktekan 

tentang interaksi sosial dilingkungan sekolah baik dengan teman 

sebaya ataupun guru BK dan yang lainnya. 

 


