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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan desain penelitian, 

partisipan, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji coba alat ukur, 

prosedur pengolahan data. dan prosedur penelitian. 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan pada 

penelitian adalah metode Kuasi-Eksperimen. Metode Kuasi-Eksperimen yaitu 

penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel 

yang lain pada kondisi yang terkontrol. Metode Kuasi-Eksperimen digunakan 

untuk mengetahui efektivitas teknik sosiodrama untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa antara sebelum dan sesudah mendapatkan teknik sosiodrama. 

Desain quasi-eksperimen yang digunakan adalah desain nonequivalent (pre-test 

and post-test) Control-Group Design (pre-test dan post-test pada dua kelompok), 

yaitu kelompok eksperimen (kelompok A1 dan kelompok A2) dan kelompok 

kontrol (kelompok B1 dan kelompok B2). Rancangan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diseleksi tanpa prosedur penempatan acak (without random 

assignment), artinya tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang 

sama untuk menjadi subyek penelitian (Creswell, 2012, hlm.309).  

      “Non-Equivalent Control Group Design”, yang terdiri dari empat kelompok 

subjek, yakni dua kelompok eksperimen dan dua kelompok kontrol. Terdapat dua 

kelompok eksperimen dan dua kelompok kontrol. Pada kedua kelompok 

eksperimen dan dua kelompok kontrol, sama-sama dilakukan pre-test dan post-

test, selanjutnya kelompok dua eksperimen diberikan perlakuan atau treatment, 

walaupun kedua kelompok diberikan perlakuan dengan menggunakan teknik 

sosiodrama tetapi karakteristinya sampelnya yang berbeda karena kelompok 

eksperimen yang kedua akan dijadikan sebagai kelompok pembanding seberapa 

besar keefektifan teknik sosiodrama dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi interpersonal dengan siswa yang memiliki kecenderungan adiksi 

jejaring sosial. 
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B. Partisipan 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Palimanan angkatan 2015/2016 berjumlah 303 siswa. 

Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik sampling yang 

digunakan yaitu purposive sampling (Creswell, 2012, hlm. 143 ). Sampel 

penelitian berjumlah 24 siswa, terdiri masing-masing kelompok berjumlah enam 

siswa, Pertimbangan untuk menentukan sampel kelompok eksperimen pertama 

dan kelompok kontrol penelitian pertama adalah siswa kelas VIII yang memiliki 

keterampilan komunikasi interpersonal yang rendah dan memiliki kecenderungan 

adiksi situs jejaring sosial sedangkan karakteristik kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang kedua adalah siswa kelas VIII yang memiliki 

keterampilan komunikasi interpersonal yang rendah tanpa memiliki karakteristik 

kecenderungan adiksi situs jejaring sosial. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri atas variabel bebas yaitu teknik sosiodrama 

dan variabel terikat pada penelitian ini adalah keterampilan komunikasi 

interpersonal. 

 

b. Definisi Operasional 

1. Keterampilan komunikasi interpersonal 

Keterampilan komunikasi interpersonal terdiri dari satu set keterampilan, 

meliputi keterampilan keterbukaan diri, keterampilan mengelola perasaan dan 

keterampilan pikiran yang dimiliki, dan keterampilan memberikan dukungan 

(Robinson, 2006, hlm. 1). 

Keterampilan komunikasi interpersonal memiliki lima komponen yaitu 

kemampuan memberikan dukungan kepada orang lain, kemampuan untuk menjadi 

pendengar yang aktif, keterampilan mengungkapkan pendapat, kemampuan non-

verbal dengan memperhatikan ekspresi dan nada pembicara yang di ungkapkan 
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pada saat berkomunikasi dengan orang lain, dan kesedianan untuk 

mengungkapkan diri. (Bienvenu, Sr. 1974, hlm. 382) 

Keterampilan komunikasi interpersonal memiliki tujuh komponen yaitu 

keterampilan remaja berkomunikasi secara non verbal, memberikan dukungan 

kepada orang lain, bertanya, keterampilan merefleksikan percakapan, 

keterampilan memulai dan mengakhiri pembicaraan  dengan orang lain, menjadi 

pendengar yang aktif, dan keterbukaan diri (Hartley, 2001, hlm 53-55). 

Keterampilan komunikasi interpersonal pada penelitian diartikan sebagai 

keterampilan yang dimiliki siswa untuk berkomunikasi dengan tatap muka secara 

langsung baik secara verbal maupun nonverbal yang diungkap melalui instrumen 

p keterampilan komunikasi interpersonal yang terdiri atas tujuh komponen yaitu 

(1) keterampilan remaja berkomunikasi secara non verbal meliputi 

mengungkapkan ekspresi, arah pandangan mata, gerakan tubuh, dan nada bicara; 

(2) keterampilan memberikan dukungan positif kepada orang lain; (3) 

keterampilan mengajukan pertanya terbuka dan tertutup sesuai dengan kondisi; (4) 

keterampilan merefleksikan percakapan yag telah dilakukan; (5) keterampilan 

memulai dan mengakhiri pembicaraan  dengan orang lain; (6) menjadi pendengar 

yang aktif sehingga dapat memberikan respon secara jelas yang menunjukan 

ramaja memperhatikan; dan (7) keterbukaan diri meliputi berbagi informasi 

tentang diri sendiri dengan orang lain. 

 

2. Kecenderungan adiksi situs jejaring sosial 

Kecenderungan adiksi situs jejaring sosial merupakan suatu kecenderungan 

siswa untuk mengakses situs jejaring sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) 

salience (dominasi situs jejaring sosial pada pikiran dan tingkah laku siswa; (b) 

mood modification (siswa mendapatkan kesenangan dari aktivitasonlinesitus 

jejaring sosial; (c) tolerance (aktivitas onlinesitus jejaring sosial mengalami 

peningkatan secara progresif selama rentang periode untuk mendapatan efek 

kepuasan; (d) withdrawal (perasaan tidak menyenangkan pada saat siswa tidak 

melakukan aktivitas onlinesitus jejaring sosial; (e) conflict (pertentangan yang 

muncul dari dirisiswa sendiri tentang tingkat kegemarannya onlinesitus jejaring 
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sosial yang berlebihan maupun konflik yang terjadi antara siswa dengan orang 

lain sebagai akibat perilaku online pada situs jejaring sosial; (f) relapse 

(kecenderungan perilaku siswa untuk mengulangi pola yang sempat dilakukan 

pada awal mengenal situs jejaring sosial dan telah mencoba melakukan kontrol 

pada dirinya. Sehingga siswa menghabiskan waktu secara berlebihan untuk 

mengakses situs jejaring sosial yang akan mempengaruhi pertentangan dengan 

lingkungan dan akan mengakibatkan perasaan tidak nyaman yang membuat siswa 

memiliki perasaan tidak nyaman dengan lingkungan sekitar membuat siswa akan 

lebih memilih berkomunikasi menggunakan situs jejaring sosial (Griffiths, 2013, 

hlm. 1). 

 

3. Teknik Sosiodrama 

Teknik sosiodrama yang dimaksud pada penelitian didefinisikan sebagai 

suatu teknik bimbingan dan konseling dengan cara siswa mendramakan masalah-

masalah  sosial yang timbul dengan kelompok teman sebaya serta dengan guru 

melalui dialog-dialog dengan peran-peran tertentu untuk memecahkan 

permasalahan pada siswa pada lingkungan  sosial untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal dari siswa dengan kecenderungan adiksi 

jejaring sosial 

Pada penelitian setiap sesi sosiodrama memiliki tiga tahapan, yaitu:  1) 

pemanasan (tahap awal), ketika siswa mempersiapkan diri sebelum memainkan 

perannya; 2) pelaksanaan (tahap inti), ketika anggota kelompok berpartisipasi 

pada tindakan dramatis; dan 3) berbagi/diskusi (tahap akhir), ketika para anggota   

membiarkan satu samalain tahu bagaimana siswa mengidentifikasi drama yang 

telah dilakukan, apa yang telah mereka pelajaridari kegiatan drama, atau 

bagaimana remaja mungkin ingin menangani situasi diri mereka jika mengalami 

kejadian seperti drama yang telah dilakukan (Eckloff, 2006, hlm  265-268). 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian adalah angket yang mengukur keterampilan 

komunikasi interpersonal, angket untuk mengukur kecenderungan adiksi situs 

jejaring sosial dan catatan observasi. 

Instrumen yang dipakai pada penelitian dibuat sendiri oleh peneliti dengan 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Menyusun indikator-indikator dari variabel penelitian yang akan 

ditanyakan kepada responden berdasarkan teori serta membuat kisi-kisi 

bentuk matriks yang sesuai dengan indikator setiap variabel. 

2. Mengembangkan instrument 

3. Menyusun pernyataan dan alternatif pilihan jawaban yang akan dipilih 

responden. 

4. Membuat petunjuk pengisian angket. 

5. Instrumen atau angket di validasi oleh ahli atau pakar 

 

Jenis intrumen pengungkap data pada penelitian berupa inventori berskala 

terdiri dari item, masing-masing aspek memiliki item. Skala penelitian 

menggunakan metode skala Likert yang dimodifikasi dengan menghilangkan 

jawaban yang ditengah yaitu R yang berarti tidak dapat menentukan jawaban atau 

ragu-ragu. Alasan pertama untuk menghindari atau menghilangkan alternatif 

jawaban R, jawaban R dapat diartikan sebagai jawaban ragu-ragu, atau bahkan 

netral sehingga nantinya akan memberikan kesan bias pada jawaban. Selain itu 

jawaban yang ditengah memiliki makna ganda. Kategori jawaban yang bermakna 

ganda tidak diharapkan dalam suatu instrumen. Alasan kedua, tersedianya 

kategori jawaban ditengah menimbulkan kecenderungan menjawab ditengah 

(central tendency effect), terutama bagi responden yang ragu-ragu atau arah 

kecenderungan jawabannya ke arah sesuai atau ke arah tidak sesuai. Tersedianya 

jawaban ditengah akan menghilangkan banyak data penelitian, sehingga 

mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijaring pada responden. (Hadi, 

2000: 20) 
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Sistem penilaian item dalam penelitian menggunakan sistem penilaian skala 4 

dengan menggunakan empat alternative. Pernyataan atau item-item yang di 

terdapat dalam instrumen menggambarkan tingkat hubungan interpersonal terdiri 

dari item favorable dan item unfavorable. Item favorable adalah item yang 

mengandung nilai-nilai yang mendukung secara positif terhadap satu pernyataan 

tertentu. Sedangkan item unfavorable  adalah item yang mengandung nilai-nilai 

yang mendukung secara negative terhadap satu pernyataan tertentu.  

Kisi-kisi intrumen untuk mengungkap keterampilan komunikasi interpersonal 

dikembangkan dari definisi operasional variabel penelitian. Kisi-kisi instrumen 

hubungan interpersonal akan tersaji pada tabel 3.1: 

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrument Pengungkap Keterampilan Komunikasi Interpersonal 

(Sebelum Uji Coba) 

No Aspek Indikator Pernyataan Jumlah 

+ - 

1. Komunikasi 

non-verbal 

Menunjukan ekspresi yang sesuai 1,3 2 3 

Memperhatikan arah pandangan 

mata pada saat berkomunikasi 

dengan lawan bicara 

4,5  2 

Mengungkapkan pembicaraan 

dengan intonasi yang jelas 

6 7 2 

Mengungkapkan nada bicara yang 

dapat diterima oleh orang lain 

 8,9 2 

2 Dukungan 

positif 

Mampu memberikan pujian  10,11  2 

Mampu memberikan dukungan 12, 13  2 

3 Bertanya Mengajukan pertanyaan terbuka 

yang memperluas jawaban  

14, 15  2 

Mengajukan pertanyaan tertutup 

untuk berbicara langsung 

16, 17  2 

4 merefleksikan 

percakapan 

Kemampuan merefleksikan 

percakapan dari beberapa aspek 

yang diutarakan 

18, 19  2 

5 Memulai dan 

Mengakhiri 

Ketrampilan untuk memulai 

percakapan 

21 20 2 
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Percakapan Keterampilan untuk mengakhiri 

percakapan 

22, 23  2 

6 Pendengar 

yang aktif 

Mampu merespon dengan tepat 

pesan yang diterima 

24, 25  2 

Mampu memberikan respon yang 

menunjukan perhatian 

 26, 27 2 

7 Keterebukaan 

diri 

Kemampuan untuk berbagi 

informasi diri  sendiri kepada orang 

lain 

28 29 2 
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No Aspek Indikator No Item Jumlah 

+ - 

1 Salience Mengakses situs jejaring sosial menjadi 

keharusan bagi remaja 

1,2  2 

  Situs jejaring sosial mendominasi 

perilaku remaja 

7,8  2 

  Situs jejaring sosial mendominasi 

perasaan remaja 

5,6  2 

  Situs jejaring sosial mendominasi pikiran 

remaja 

3,4  2 

  Remaja memiliki kebutuhan untuk selalu 

berkomunikasi dengan orang lain melalui 

situs jejaring sosial 

11,12  2 

  Remaja terus menerus memikirkan cara 

untuk mengakses situs jejaring sosial 

9,10  2 

 Mood 

Modification 

Remaja merasa senang ketika mengakses 

situs jejaring sosial 

13,14  2 

  Remaja memanfaatkan situs jejaring 

sosial sebagai strategi coping atas 

maslaah yang dihadapinya 

15,16  2 

  Perasaan senang yang dirasakan remaja 

ketika mengakses situs jejaring sosial 

menguatkan untuk terus mengakses situs 

jejaring sosial 

17,18  2 

 Tolerance Terjadi peningkatan intensitas mengakses 

situs jejaring sosial secara progresif 

19,20  2 

  Remaja merasakan kepuasan ketika 

menambah intensitas mengakses situs 

jejaring sosial 

21,22  2 

  Remaja tidak mampu mengatur waktunya 

sendiri 

23,24  2 

 Withdrawal Remaja menjadi cemas ketika tidak dapat 

mengakses situs jejaring sosial 

25,26  2 

  Remaja menjadi mudah marah ketika 

tidak dapat mengakses situs jejaring 

sosial 

27,28  2 

  Siswa mengisolasi diri ketika tidak dapat 

mengakses situs jejaring sosial 

29,30  2 

 Conflict Adanya konflik dengan teman karena  

remaja terus menerus mengakses situs 

jejaring sosial 

31,32  2 

  Adanya konflik dengan keluarga karena 

remaja terus menerus mengakses situs 

jejaring sosial 

33,34  2 

  Adanya konflik dalam bidang pendidikan 35,36  2 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pengungkap Kecenderungan Adiksi Jejaring Sosial (Sebelum Uji Coba) 
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E. Uji Coba Alat Ukur  

Instrumen sebagai alat ukur pengumpulan data dipergunakan telah melaui 

beberapa tahap pengujian, sebagai berikut: 

 

a. Uji Kelayakan Instrumen   

Instrumen keterampilan komunikasi interpersonal dan instrumen pengungkap 

kecenderungan adiksi jejaring sosial siswa yang telah di susun dilakukan uji 

kelayakan instrumen (judgment). Penimbang dilakukan oleh dosen ahli dari 

jurusan bimbingan dan konseling. Penimbanhg bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan instrumen dari segi bahasa, konstruk, dan konten yaitu 

kesusaian item pernyataan yang telah disusun dengan landasan teoritis dan 

ketepatan bahasa yang digunakan, dilihat dari sudut bahasa baku dan subjek yang 

memberikan respon. 

Instrumen ditimbang oleh Dr Hj Nani M Sugandi, M.Pd. Hasil penimbangan 

dari ahli tersebut, ditampilkan pada tabel 3.3 

 

karena remaja terus menerus mengakses 

situs jejaring sosial 

  Adanya konflik pada diri remaja terus 

menerus mengakses situs jejaring sosial 

37,38  2 

  Aktivitas mengakses situs jejaring sosial 

mengganggu kegaiatan sosial lainnya 

39,40  2 

  Remaja tidak mampu menghentikan 

perilakunya dalam mengakses situs 

jejaring sosial wlaupun sudah mencoba 

41,42  2 

 Relapse Remaja terus menerus mengulangi pola 

perilakunya mengakses situs jejaring 

sosial 

43-44  2 

  Remaja memiliki rasionalusasi di dalam 

pikirannya untuk mengulangi perilaku 

mengakses situs jejaring sosial 

45,46  2 

  Remaja merasa menyesal karena telah 

mengulangi perilaku mengakses situs 

jejaring sosial tetapi tidak berlangsung 

lama karena setelah itu peeserta didik 

mengulangi kembali perilaku mengakses 

situs jejaring sosial 

47,48  2 



44 
 

Vivit Puspita Dewi, 2016 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN MENGGUNAKAN 
TEKNIK SOSIODRAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.3 

Hasil Penimbangan Angket Pengungkap Keterampilan Komunikasi 

Interpersonal 

Hasil 

Penimbangan 

Pakar 

Nomor Item Jumlah 

Memadai 1,2,3,4, 7,8,9,10.11, 17,20,21,22,24,27,28,29 17 

Direvisi  5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26 12 

 

 

Tabel 3.4 

Hasil Penimbangan Angket Pengungkap Kecenderungan Adiksi Jejaring 

Sosial 

Hasil 

Penimban

gan Pakar 

Nomor Item 
Juml

ah 

Memadai 1,2,3,4, 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,26,27,28,2

9,30,35,36,37,38,39 

32 

Direvisi  19, 23, 25, 31, 32,33, 34 7 

 

 

b. Uji Keterbacaan 

Uji  keterbacaan  dilakukan kepada lima siswa SMP yaitu  tiga  orang siswa 

perempuan, dan dua siswa laki-laki dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana 

instrumen  dapat dipahami dan dimengerti oleh aiswa. Hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Siswa laki-laki dan dua orang siswa perempuan dengan tujuan  untuk 

mengukur sejauh mana instrumen tersebut dapat dipahami  dan  dimengerti oleh 

siswa. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

1) Petunjuk pengerjaan instrumen sudah dipahami oleh siswa.  

2) Pernyataan pada setiap item mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

Berdasarkan hasil uji keterbacaan kepada lima siswa kelas VIII tingkat SMP 

secara umum tidak mendapatkan kesulitan yang berarti, dalam arti para siswa 

memahami setiap pernyataan yang ada dalam instrumen.  Selanjutnya hasil  uji  

keterbacaan  tersebut  diuji cobakan  pada  subjek  penelitian sesungguhnya dan 

dihitung secara statistik untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. 
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c. Uji Bobot skor 

Uji bobot skor berfungsi sebagai mengubah skala ordinal menjadi skala 

interval sehingga dapat diolah dengan statistik parametik dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : Pertama. Menghitung frekuensi (f) jawaban responden pada 

setiap kategori. Kedua. Menentukan proporsi (p), yaitu dengan membagi setiap 

frekuensi dengan banyaknya subyek. Ketiga. Menentukan proporsi kumulatif (cp), 

yaitu proporsi suatu kategori ditam-bah dengan proporsi-proporsi kategori di 

kirinya. Keempat. Menentukan titik tengah pro-porsi kumulatif (m-cp). Kelima. 

Nilai z diperoleh dengan membandingkan tabel z untuk masing-masing titik 

tengah prporsi kumulatifnya. Keenam. Penambahan suatu bilangan sedemikian 

hingga nilai z yang negatif menjadi satu. (Sappaile, 2013, hlm. 2-4) 

 

d. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan pada penelitian dilakukan dengan tujuan 

untuk menunjukan tingkat kesahihan instrumen yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian.Uji validitas diuji cobakan pada siswa kelasVIII 

SMPN 1 Palimanan Tahun Ajaran 2015-2016. 

Sugiyono (2010, hlm. 267) menyatakan “uji validitas merupakan alat 

pengumpulan data untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam 

penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur”. Semakin 

tinggi nilai validasi maka menunjukan semakin valid instrumen yang akan 

digunakan. 

Pengujian validitas butir item yang dilakukan dalam penelitian adalah seluruh  

item yang terdapat dalam angket yang mengungkap hubungan interpersonal siswa. 

Data yang digunakan untuk mengukur validitas item, merupakan data hasil 

penyebaran instrumen. Penyebaran instrumen dilaksanakan sekaligus untuk 

menguji validitas item (built-in). Pengolahan data dalam penelitian dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 18.0 for windows. Menghitung koefisien korelasi 

ini digunakan teknik korelasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas 
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setiap ítem pernyataan adalah rannk-difference correlation yang juga dikenal 

dengan  Sperman’s rho 

Dalam penelitian ini, ítem dinyatakan valid apabila memiliki koefisien 

validitas  signifikan pada  total aspek maupun total perangkat  instrumen, dengan  

nilai  probabilitas (p-value) lebih  kecil dari 0.05 (p-value < 0.05). Berdasarkan 

pengolahan data, hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 29 item pernyataan 

dari angket keterampilan komunikasi interpersonal terdapat 27 item pernyataan 

yang valid dan 2 item pernyataan yang tidak valid. Berikut disajikan item-item 

pernyataan setelah validasi. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Item Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa 

 

Signifikansi No.Item Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, 

23,24,25,26,27,28 

27 

Tidak Valid  20,29 2 

 

Selanjutnya  pengolahan datadari angket pengungkap kecenderungan adiksi 

jejaring sosial, hasil uji validitas menunjukkan dari 39 item pernyataan semua 

dinyatakan valid 

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instumen menrupakan pengujian dimana sejauh mana 

instrumen yang digunakan dapat dipercaya atau derajat kejegan (kosistensi) skor 

yang diperoleh oleh subjek penelitian dengan instrumen yang sama dalam kondisi 

yang berbeda. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang dipercaya, 

karena berapa kali pun data diambil hasilnya akan tetap sama. 

Dalam penelitian, koefisien reliabilitas dianggap signifikan pada total 

perangkat instrument, dengan nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari 0.05 (p-

value < 0.05). Adapun mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dalam penelitian 

dengan taraf signifikansi 5% diolah dengan metode statistika memanfaatkan 

program komputer SPSS forWindows Versi 18.0. Menurut Sugiyono (2010: 257)  
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sebagai tolak ukur, digunakan klasifikasi rentang koefisien reliabilitas sebagai 

berikut: 

0,00 – 0,199 derajat keterandalan sangat rendah 

0,20 – 0,399 derajat keterandalan rendah 

0,40 – 0,599 derajat keterandalan cukup 

0,60 – 0,799 derajat keterandalan tinggi 

0,80 – 1,00 derajat keterandalan sangat tinggi 

(Sugiyono, 2010: 257) 

 

Berdasarkan pengolahan data, hasil perhitungan memperlihatkan dari ke-

29 item pernyataan, menunjukkan koefisien reliabitas (konsistensi internal) 

instrumen hubungan interpersonal sebesar 0.751 yang artinya, tingkat korelasi dan 

derajat keterandalan instrumen hubungan interpersonal berada pada kategori 

tinggi.  

Tabel 3.6 

Tingkat Reliabilitas Instrumen Keterampilan Komunikasi Interpersonal 

Reliability Statistics 

 

 Cronbach's 

Alpha N of Items 

 ,751 29 

  

 

Berdasarkan pengolahan data, hasil perhitungan memperlihatkan bahwa 

dari ke39 item pernyataan, menunjukkan koefisien reliabitas (konsistensi internal) 

instrumen keterampilan komunikasi interpersonal sebesar 0.751 yang artinya, 

tingkat korelasi dan derajat keterandalan instrumen hubungan interpersonal berada 

pada kategori sangat tinggi. 
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Tabel 3.7 

Kisi-kisi Instrument Pengungkap Keterampilan Komunikasi Interpersonal 

(Sesudah Uji Coba) 

No Aspek Indikator Pernyataan Jumlah 

+ - 

1. Komunikasi non-

verbal 

Menunjukan ekspresi yang sesuai 1,3 2 3 

Memperhatikan arah pandangan 

mata pada saat berkomunikasi 

dengan lawan bicara 

4,5  2 

Mengungkapkan pembicaraan 

dengan intonasi yang jelas 

6 7 2 

Mengungkapkan nada bicara yang 

dapat diterima oleh orang lain 

 8,9 2 

2 Dukungan positif Mampu memberikan pujian  10, 

11  

 2 

Mampu memberikan dukungan 12, 

13  

 2 

3 Bertanya Mengajukan pertanyaan terbuka 

yang memperluas jawaban  

14, 

15 

 2 

Mengajukan pertanyaan tertutup 

untuk berbicara langsung 

16, 

17 

 2 

4 Merefleksikan 

Percakapan 

Kemampuan merefleksikan 

percakapan dari beberapa aspek yang 

diutarakan 

18, 

19 

 2 

5 Memulai dan 

Mengakhiri 

Percakapan 

Ketrampilan untuk memulai 

percakapan 

20  1 

Keterampilan untuk mengakhiri 

percakapan 

21, 

22 

 2 

6 Pendengar yang 

aktif 

Mampu merespon dengan tepat 

pesan yang diterima 

23, 

24 

 2 

Mampu memberikan respon yang 

menunjukan perhatian 

 25, 

26 

2 

7 Keterebukaan diri Kemampuan untuk berbagi informasi 

diri  sendiri kepada orang lain 

27  1 
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No Aspek Indikator No Item Jumlah 

+ - 

1 Salience Mengakses situs jejaring sosial 

menjadi keharusan bagi remaja 

1,2  2 

  Situs jejaring sosial mendominasi 

perilaku remaja 

7,8  2 

  Situs jejaring sosial mendominasi 

perasaan remaja 

5,6  2 

  Situs jejaring sosial mendominasi 

pikiran remaja 

3,4  2 

  Remaja memiliki kebutuhan untuk 

selalu berkomunikasi dengan orang 

lain melalui situs jejaring sosial 

11,12  2 

  Remaja terus menerus memikirkan 

cara untuk mengakses situs jejaring 

sosial 

9,10  2 

 Mood 

Modification 

Remaja merasa senang ketika 

mengakses situs jejaring sosial 

13,14  2 

  Remaja memanfaatkan situs jejaring 

sosial sebagai strategi coping atas 

maslaah yang dihadapinya 

15,16  2 

  Perasaan senang yang dirasakan 

remaja ketika mengakses situs jejaring 

sosial menguatkan untuk terus 

mengakses situs jejaring sosial 

17,18  2 

 Tolerance Terjadi peningkatan intensitas 

mengakses situs jejaring sosial secara 

progresif 

19,20  2 

  Remaja merasakan kepuasan ketika 

menambah intensitas mengakses situs 

jejaring sosial 

21,22  2 

  Remaja tidak mampu mengatur 

waktunya sendiri 

23,24  2 

 Withdrawal Remaja menjadi cemas ketika tidak 

dapat mengakses situs jejaring sosial 

25,26  2 

  Remaja menjadi mudah marah ketika 

tidak dapat mengakses situs jejaring 

sosial 

27,28  2 

  Siswa mengisolasi diri ketika tidak 

dapat mengakses situs jejaring sosial 

29,30  2 

 Conflict Adanya konflik dengan teman karena  

remaja terus menerus mengakses situs 

jejaring sosial 

31,32  2 

  Adanya konflik dengan keluarga 

karena remaja terus menerus 

33,34  2 

Tabel 3.8 

Kisi-kisi Pengungkap Kecenderungan Adiksi Jejaring Sosial 

(Sesudah Uji Coba) 
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F. Prosedur Pengolahan Data  

Data  yang  diungkap melalui instrumen yang telah disebarkan adalah  data 

tentang gambaran hubungan interpersonal pada siswa.  Adapun  langkah -langkah 

yang ditempuh untuk mengolah data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Verifikasi Data 

Verifikasi data bertujuan untuk menyeleksi data yang dianggap layak untuk 

diolah. Tahapan verifikasi data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

a. Melakukan pengecekan jumlah instrumen yang telah terkumpul. 

mengakses situs jejaring sosial 

  Adanya konflik dalam bidang 

pendidikan karena remaja terus 

menerus mengakses situs jejaring 

sosial 

35,36  2 

  Adanya konflik pada diri remaja terus 

menerus mengakses situs jejaring 

sosial 

37,38  2 

  Aktivitas mengakses situs jejaring 

sosial mengganggu kegaiatan sosial 

lainnya 

39,40  2 

  Remaja tidak mampu menghentikan 

perilakunya dalam mengakses situs 

jejaring sosial wlaupun sudah 

mencoba 

41,42  2 

 Relapse Remaja terus menerus mengulangi 

pola perilakunya mengakses situs 

jejaring sosial 

43-44  2 

  Remaja memiliki rasionalusasi di 

dalam pikirannya untuk mengulangi 

perilaku mengakses situs jejaring 

sosial 

45,46  2 

  Remaja merasa menyesal karena telah 

mengulangi perilaku mengakses situs 

jejaring sosial tetapi tidak berlangsung 

lama karena setelah itu peeserta didik 

mengulangi kembali perilaku 

mengakses situs jejaring sosial 

47,48  2 
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b. Melakukan tabulasi data yaitu perekapan data yang diperoleh dari siswa 

dengan melakukan penyekoran sesuai dengan tahapan penyekoran yang telah 

ditetapkan.  

c. Setelah tabulasi data maka dilanjutkan dengan melakukan perhitungan statistik 

sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. 

Dari 303 responden yang mengisi instrument keterampilan komunikasi 

interpersonal dan instrumen kecenderungan adikasi jejaring sosial semuanya 

dinyatakan layak untuk dilakukan tabulasi data dan penyekoran karena semua 

responden mampu mengisi instrument keterampilan komunikasi interpersonal dan 

instrumen kecenderungan adikasi jejaring sosial dengan baik tanpa ada pernyataan 

yang terlewat. 

2. Analisis Data Pre-test 

Langkah selanjutnya setelah seluruh data terkumpul dan diolah yakni 

menganalisis data sebagai bahan acuan dalam menyusun program treatment 

teknik sosiodrama untuk meningkatkan keterampulan komunikasi interpersonal 

siswa. Data-data yang  diperoleh dari hasil penyebaran instrumen kemudian diolah 

dengan menetapkan tingkatan keterampilan komunikasi interpersonal  siswa, 

apakah berada dalam tingkatan  tinggi, sedang, atau rendah. 

Langkah-langkah dalam menentukan kedudukansiswa ke dalam tiga kriteria 

sebagai berikut: 

1)  Menghitung jumlah skor tiap siswa 

2)  Menghitung rata-rata skor tiap siswa 

3)  Menghitung simpangan baku dari keseluruhan skor tiap siswa 

4)  Mengubah skor mentah menjadi skor baku (Z) dengan rumus sebagai berikut: 

Z = x – xbar 

           S 

X = skor total 

Xbar = skor rata-rata 

S  = simpangan baku 
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Setelah diperoleh jumlah skor baku, data dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori yakni rendah, sedang, dan tinggi mengacu pada kategorisasi pada tabel 

3.9 berikut : 

Tabel 3.9 

Kategori Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa 

Skor Kategori 

Z < -1 Rendah 

-1 > Z > 1 Sedang 

Z > 1 Tinggi 

 

3. Pengolahan Data untuk Pengembangan Program  

Hasil pengolahan data kemampuan komunikasi interpersonal siswa  yang 

dijadikan landasan dalam pembuatan program bimbingan terlebih dahulu 

dilakukan  pengelompokan data menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang,  dan 

rendah. Hasil pengelompokan data berdasarkan kategori dan interpretasinya dapat 

dilihat pada tabel 3.9 berikut: 

 

 

Tabel 3.10 

Interpretasi Skor Kategori Keterampilan Komunikasi Interpersonal 

Kategori Skor     Interpretasi  

Tinggi Z>1 siswa sudah memiliki keterampilan komunikasi 

interpersonal yang baik seperti siswa sudah 

mampu melakukan komunikasi non verbal yang 

tepat dan sesuai seperti siswa dapat menunjukkan 

ekspresi wajah, arah pandangan mata, gerakan 

tubuh dan nada bicara yang dapat diterima oleh 

orang lain, siswa mampu memberikan pujian 

kepada orang lain dan siswa sudah mampu 

memberikan dukungan kepada orang lain dan tidak 

dilakukan kepada teman akrab saja, siswa dapat 
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mengajukan pertanyaan terbuka untuk 

mendapatkan jawaban yang luas sesuai dengan 

kondisi dan siswa dapat mengajukan pertanyaan 

tertutup untuk mendapatkan jawaban langsung 

sesuai dengan kondisi, siswa mampu 

merefleksikan percakapan dari beberapa aspek 

yang diutarakan, siswa dapat memulai percakapan 

dan siswa sudah terampilan untuk mengakhiri 

percakapan yang sesuai dengan siapapun lawan 

bicaranya, siswa mampu merespon dengan tepat 

pesan yang diterima dan siswa mampu 

memberikan respon yang menunjukan perhatian, 

dan siswa mampu berbagi informasi diri sendiri 

kepada orang lain bukan kepada teman dekatnya 

saja. 

Sedang -1 > Z> 1 siswa sudah menunjukkan ekspresi wajah, arah 

pandangan mata, gerakan tubuh dan nada bicara 

yang sesuai tetapi masih di lakukan pada teman 

akrab dengan dirinya dan tidak selalu dilakukan 

setiap saat, siswa sudah bisa memberikan pujian 

kepada orang lain tetapi masih dilakukan hanya 

kepada teman akrab dan siswa sudah mampu 

memberikan dukungan kepada orang lain tetapi 

masih dilakukan hanya kepada teman akrab, siswa 

masih bingung untuk mengajukan pertanyaan 

terbuka untuk mendapatkan jawaban yang luas 

sesuai dengan kondisi dan siswa masih bingung 

untuk mengajukan pertanyaan tertutup untuk 

mendapatkan jawaban langsung sesuai dengan 

kondisi, siswa masih bingung untuk merefleksikan 

percakapan dari beberapa aspek yang diutarakan, 
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siswa sudah dapat memulai percakapan dan dapat 

mengakhiri percakapan yang sesuai tetapi hanya 

ebatas orang yang akrab dengan dirinya, siswa 

sudah mampu tetapi masih bingung untuk 

merespon dengan tepat pesan yang diterima dan 

memberikan respon yang menunjukan perhatian, 

dan siswa sudah mampu berbagi informasi diri 

sendiri kepada orang lain tetapi hanya sebatas 

teman dekat saja. 

Rendah Z< -1 siswa masih belum memiliki keterampilan 

komunikasi interpersonal yang baik seperti 

kurangnya keterampilan non verbal seperti 

ekspresi wajah, arah pandangan mata, gerakan 

tubuh dan nada bicara. Selanjutnya kurangnya 

keterampilan berkomunikasi dengan memberikan 

penguatan seperti masih sulit memberikan pujian 

dan dukungan secara langsung, kurangnya 

keterampilan bertanya seperti masih sulit 

menentukan untuk mengajukan pertanyaan terbuka 

yang memperluas jawaban dan pertanyaan tertutup 

yang mendorong orang berbicara langsung, 

kurangnya keterampilan merefleksikan seperti 

siswa masih sulit mengajukan pertanyaan 

menggunakan refleksi percakapan dari beberapa 

aspek yang telah dikatakan secara langsung, 

kurangnya keterampilan membuka dan menutup 

pembicaraan dengan orang lain, kurangnya 

keterampilan siswa berkomunikasi untuk menjadi 

pendengar yang aktif  dengan menangkap pesan 

yang diterima pada saat berkomunikasi dan 

memberikan respon dengan jelas yang menunjukan 
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memperhatikan, dan kurangnya keterampilan siswa 

berkomunikasi untuk melakukan keterbukaan diri 

dengan berbagi informasi diri sendiri kepada orang 

lain. 

 

Kedudukan  siswa dalam tingkat  keterampilan komunikasi interpersonal  

menentukan banyaknya  peserta yang mendapatkan perlakuan/treatment.  Setelah 

mendapatkan treatment, diadakan kembali tes yang bersifat mengukur kembali 

tingkat keterampilan komunikasi interpersonal siswa apakah ada perubahan atau 

tidak yang disebut dengan post-test. 

 

4. Pengembangan Program Intervensi 

A. Rasional 

Komunikasi interpersonal dapat terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung seperti menggunakan media teknologi. Perkembangan teknologi 

komunikasi informasi (ICT) memungkinkan remaja untuk lebih efisien memenuhi 

kebutuhan untuk komunikasi. Seperti interaksi sosial keinginan bawaan remaja 

(Schutz, 1966), berbagai media komunikasi interpersonal sudah banyak digunakan 

untuk mempertahankan hubungan pribadi di setelan offline dan online (Hwang, 

2014, hlm.50). 

Komunikasi dapat dilakukan secara tidak langsung tetapi komunikasi secara 

langsung tetap menjadi pilihan utama untuk keefektivitas komunikasi. 

Komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa media perantara seperti 

jejaring sosial dengan cara tatap muka langsung (face to face) bermanfaat lebih 

memahami informasi yang disampaikan dan lebih mengenal karakteristik lawan 

bicara, sehingga resiko salah faham dapat diminimalisir (Suranto, 2011, hlm. 6) 

Remaja yang tidak mempertimbangkan komunikasi interpersonal dengan 

caratatap muka secara langsung akan menyebabkan remaja lebih mudah 

mengalami kecenderungan adiksi jejaring sosial karena komunikasi interpersonal 

yang dilakukan secara langsung merupakan cara yang paling efektif untuk dapat 

menjalin hubungan dengan orang lain Drussell (2012, hlm. i) 
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Keterampilan komunikasi interpersonal yang dilakukan secara langsung dan 

tidak didapatkan melalui jejaring sosial  meliputi keterampilan remaja 

berkomunikasi secara non verbal, memberikan dukungan kepada orang lain, 

bertanya, keterampilan merefleksikan percakapan, keterampilan memulai dan 

mengakhiri pembicaraan  dengan orang lain, menjadi pendengar yang aktif, dan 

keterbukaan diri (Hartley, 2001, hlm 53-55). 

Hasil need assement di lapangan, diperoleh gambaran umum didapatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Palimanan 

Tahun Ajaran 2015/2016 yang berada kategori rendah berjumlah 46 siswa yang 

artinya siswa masih belum mampu untuk melakukan keterampilan komunikasi 

interpersonal yang dilakukan secara langsung meliputi keterampilan non verbal 

seperti ekspresi wajah, arah pandangan mata, dan penampilan. Selanjutnya 

keterampilan berkomunikasi dengan memberikan penguatan seperti pemberian 

pujian dan pemberian dukungan secara langsung, keterampilan bertanya seperti 

mengajukan pertanyaan terbuka yang memperluas jawaban dan pertanyaan 

tertutup yang mendorong orang berbicara langsung, keterampilan merefleksikan 

seperti mengajukan pertanyaan menggunakan refleksi percakapan dari beberapa 

aspek yang telah dikatakan secara langsung, keterampilan membuka dan menutup 

pembicaraan dengan orang lain, keterampilan siswa berkomunikasi  dengan 

menjadi pendengar yang aktif  dengan menangkap pesan yang diterima pada saat 

berkomunikasi dan memberikan respon dengan jelas yang menunjukan 

memperhatikan, dan keterampilan siswa berkomunikasi untuk melakukan 

keterbukaan diri dengan berbagi informasi diri sendiri kepada orang lain. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran intrument yang 

dilaksanakan terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Palimanan Tahun Ajaran 

2015/2016, diketahui siswa yang berada pada kategori rendah keterampilan 

interpersonal dan memiliki kecenderungan adiksi jejaring sosial berjumlah 18 

siswa. Hasil setiap aspeknya sebagai berikut aspek keterampilan komunikasi non-

verbal siswa yang berada pada kategori rendah sebanyak 3 siswa yang artinya 

siswa masih sulit untuk menentukan ekspresi wajah, arah pandangan mata, 

gerakan tubuh dan nada bicara yang tepat. 13 siswa berada pada kategori sedang 
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yang artinya siswa sudah menunjukkan ekspresi wajah, arah pandangan mata, 

gerakan tubuh dan nada bicara yang sesuai tetapi masih di lakukan pada teman 

akrab dengan dirinya dan tidak selalu dilakukan setiap saat, dan 2 siswa berada 

pada kategori tinggi yang artinya siswa sudah mampu melakukan keterampilan 

non verbal yang tepat dan sesuai seperti siswa dapat menunjukkan ekspresi wajah, 

arah pandangan mata, gerakan tubuh dan nada bicara yang dapat diterima oleh 

orang lain. 

Aspek keterampilan untuk memberikan dukungan positif didapatkan 1 siswa 

berada pada kategori rendah yang artinya siswa masih sulit untuk memberikan 

pujian kepada orang lain dan siswa masih sulit memberikan dukungan kepada 

orang lain. 14 siswa berada pada kategori sedang yang artinya siswa sudah bisa 

memberikan pujian kepada orang lain tetapi masih dilakukan hanya kepada teman 

akrab dan siswa sudah mampu memberikan dukungan kepada orang lain tetapi 

masih dilakukan hanya kepada teman akrab, dan 3 siswa berada pada kategori 

tinggi yang artinya siswa mampu memberikan pujian kepada orang lain dan siswa 

sudah mampu memberikan dukungan kepada orang lain dan tidak dilakukan 

kepada teman akrab saja. 

Aspek keterampilan untuk bertanya didapatkan 3 siswa berada pada ketegori 

rendah artinya siswa belum bisa untuk mengajukan pertanyaan terbuka untuk 

mendapatkan jawaban yang luas sesuai dengan kondisi dan siswa belum bisa 

untuk mengajukan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban langsung 

sesuai dengan kondisi, 12 siswa berada pada kategori sedang artinya siswa masih 

bingung untuk mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan jawaban yang 

luas sesuai dengan kondisi dan siswa masih bingung untuk mengajukan 

pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban langsung sesuai dengan kondisi, 

dan 3 siswa berada pada kategori tinggi artinya siswa dapat mengajukan 

pertanyaan terbuka untuk mendapatkan jawaban yang luas sesuai dengan kondisi 

dan siswa dapat mengajukan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban 

langsung sesuai dengan kondisi. 

Aspek keterampilan untuk merefleksikaan percakapan didapatkan 2 siswa 

bereda pada kategori rendah artinya siswa belum mampu merefleksikan 
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percakapan dari beberapa aspek yang diutarakan, 10 siswa berada kategori sedang 

artinya siswa masih bingung untuk merefleksikan percakapan dari beberapa aspek 

yang diutarakan, dan 6 siswa berada pada kategori tinggi artinya siswa mampu 

merefleksikan percakapan dari beberapa aspek yang diutarakan 

Aspek keterampilan untuk memulai dan mengakhiri percakapan didapatkan 1 

siswa berada pada kategori rendah artinya siswa masih malu untuk memulai 

percakapan dan siswa masih bingung bagaimana cara mengakhiri percakapan 

yang sesuai, 14 siswa berada pada kategori sedang artinya siswa sudah dapat 

memulai percakapan dan dapat mengakhiri percakapan yang sesuai tetapi hanya 

ebatas orang yang akrab dengan dirinya, dan 3 siswa berada pada kategori tinggi 

artinya siswa dapat memulai percakapan dan siswa sudah terampilan untuk 

mengakhiri percakapan yang sesuai dengan siapapun lawan bicaranya. 

Aspek keterampilan menjadi pendengar yang aktif didapatkan 3 siswa yang 

berada kategori rendah artinya siswa belum bisa merespon dengan tepat pesan 

yang diterima dan belum bisa memberikan respon yang menunjukan perhatian, 12 

siswa berada pada kategori sedang artinya siswa sudah mampu tetapi masih 

bingung untuk merespon dengan tepat pesan yang diterima dan memberikan 

respon yang menunjukan perhatian, dan 3 siswa berada pada kategori tinggi 

artinya siswa mampu merespon dengan tepat pesan yang diterima dan siswa 

mampu memberikan respon yang menunjukan perhatian. 

Aspek keterampilan untuk dapat membuka diri didapatkan  17 siswa berada 

pada kategori sedang artinya siswa sudah mampu berbagi informasi diri sendiri 

kepada orang lain tetapi hanya sebatas teman dekat saja, dan 1 siswa berada pada 

kategori tinggi artinya siswa sudah mampu berbagi informasi diri sendiri kepada 

orang lain bukan kepada teman dekatnya saja. 

Siswa yang memiliki keterampilan komunikasi rendah dan memiliki 

kecenderungan adiksi jejaring sosial memerlukan upaya untuk mengarahkan pada 

suatu kegiatan yang membantu siswa memiliki keterampilan komunikasi 

interpersonal yang baik akan membuat remaja lebih mudah untuk beradaptasi 

terhadap lingkungan, sehingga remaja akan lebih tertarik melakukan komunikasi 
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secara langsung dengan orang lain dibandingkan dengan melakukan komunikasi 

melalui  situs  jejaring sosial (Segrin & Flora 2005, hlm.  490). 

Usaha untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal secara 

langsung perlu memperoleh perhatian khusus dari semua pihak di sekolah salah 

satunya bantuan dari seorang konselor. Salah satu bantuan yang dilakukan 

konselor dengan menggunakan teknik layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal siswa yang tidak didapatkan 

melalui media seperti situs jejaring sosial adalah dengan menggunakan teknik 

sosiodrama Moreno (Kellermen,2007, hlm.  15). 

Teknik sosiodrama untuk meningkatkan ketermpilan komunikasi interpersonal 

siswa disusun pada rancangan program intervensi teknik sosiodrama yang 

direncanakan secara sistematis, terarah, dan terpadu sebagai upaya menigkatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal. Penyusunan program intervensi teknik 

sosiodrama didasarkan pada hasil deskripsi kebutuhan, yaitu program intervensi 

melalui tekniknik sosiodrama dapat meningkan keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Palimanan. 

 

B. Deskripsi Kebutuhan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Palimanan di dapatkan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.11 

Kebutuhan Layanan dengan Menggunakan Teknik Sosiodrama Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa 

Kondisi Siswa Kebutuhan Siswa 

Siswa yang berada pada kategori 

rendah sebanyak 46 siswa yang artinya  

1. Siswa kurang memiliki keterampilan 

komunikasi interpersonal yang baik 

seperti kurangnya keterampilan non 

verbal seperti ekspresi wajah, arah 

Siswa yang berada pada kategori 

rendah membutuhkan bimbingan untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi 

interpersonal menggunakan teknik 

sosiodrama. Pemberian layanan 

menggunakan teknik sosiodrama 
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pandangan mata, gerakan tubuh dan 

nada bicara.  

2. Siswa  kurang memiliki 

keterampilan berkomunikasi dengan 

memberikan penguatan seperti 

masih sulit memberikan pujian dan 

dukungan secara langsung,  

3. Siswa kurang memiliki keterampilan 

bertanya seperti masih sulit 

menentukan untuk mengajukan 

pertanyaan terbuka yang 

memperluas jawaban dan pertanyaan 

tertutup yang mendorong orang 

berbicara langsung,  

4. Siswa kurang memiliki keterampilan 

merefleksikan seperti siswa masih 

sulit memaknai percakapan dari 

beberapa aspek yang telah dikatakan 

secara langsung,  

5. Siswa kurang memiliki keterampilan 

membuka dan menutup pembicaraan 

dengan orang lain 

6. Siswa kurang memiliki keterampilan 

siswa berkomunikasi untuk menjadi 

pendengar yang aktif  dengan 

menangkap pesan yang diterima 

pada saat berkomunikasi dan 

memberikan respon dengan jelas 

yang menunjukan memperhatikan, 

7.  Siswa kurang memiliki 

keterampilan siswa berkomunikasi 

mengenai : 

1. Kemampuan melakukan 

komunikasi non verbal yang tepat 

dan sesuai seperti siswa dapat 

menunjukkan ekspresi wajah, arah 

pandangan mata, gerakan tubuh 

dan nada bicara yang dapat 

diterima oleh orang lain 

2. Kemampuan memberikan pujian 

kepada orang lain dan kemampuan 

memberikan dukungan kepada 

orang lain dan tidak dilakukan 

kepada teman akrab saja. 

3. Kemampuan mengajukan 

pertanyaan terbuka untuk 

mendapatkan jawaban yang luas 

sesuai dengan kondisi dan 

mengajukan pertanyaan tertutup 

untuk mendapatkan jawaban 

langsung sesuai dengan kondisi,  

4. Keterampilan memaknai 

percakapan dari beberapa aspek 

yang diutarakan,  

5. Kemampuan memulai percakapan 

dan mengakhiri percakapan yang 

sesuai dengan siapapun lawan 

bicaranya,  

6. Kemampuan merespon dengan 

tepat pesan yang diterima dan 

memberikan respon yang 

menunjukan perhatian, 
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untuk melakukan keterbukaan diri 

dengan berbagi informasi diri sendiri 

kepada orang lain. 

7. Kemampuan berbagi informasi diri 

sendiri kepada orang lain bukan 

kepada teman dekatnya saja. 

 

 

C. Tujuan 

Secara umum penggunaan teknik sosiodrama pada intervensi bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal siswa sehingga diharapkan 

siswa akan lebih memilih menggunakan komunikasi secara langsung 

dibandingkan komunikasi menggunakan situs jejaring sosial. Secara khusus 

penggunaan teknik sosiodrama pada intervensi untuk meningkatkan keterampilan 

komunikasi interpersonal terdiri dari satu set keterampilan diantaranya: 

1) keterampilan komunikasi non verbal 

2) keterampilan berkomunikasi dengan memberikan dukungan positif kepada 

orang lain 

3) keterampilan mengajukan pertanyaan terbuka dan tutup 

4) keterampilan merefleksikan percakapan 

5) keterampilan memulai dan mengakhiri pembicaraan dengan orang lain, 

6) keterampilan menjadi pendengar yang aktif  

7) keterampilan siswa berkomunikasi untuk melakukan keterbukaan diri. 

Secara khusus, tujuan intervensi dengan menggunakan teknik sosiodrama 

untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal pada siswa kelas VIII 

SMPN 1 Palimanan Tahun Ajaran 2015/2016 adalah  

1) siswa mampu melakukan komunikasi non verbal yang tepat dan sesuai 

seperti siswa dapat menunjukkan ekspresi wajah, arah pandangan mata, 

gerakan tubuh dan nada bicara yang dapat diterima oleh orang lain,  

2) siswa mampu memberikan pujian kepada orang lain dan siswa sudah 

mampu memberikan dukungan kepada orang lain dan tidak dilakukan 

kepada teman akrab saja,  

3) siswa dapat mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan 

jawaban yang luas sesuai dengan kondisi dan siswa dapat mengajukan 
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pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban langsung sesuai 

dengan kondisi,  

4) siswa mampu memaknai percakapan dari beberapa aspek yang 

diutarakan,  

5) siswa dapat memulai percakapan dan dapat mengakhiri percakapan 

yang sesuai dengan siapapun lawan bicaranya,  

6) siswa mampu merespon dengan tepat pesan yang diterima dan siswa 

mampu memberikan respon yang menunjukan perhatian, 

7) siswa mampu berbagi informasi diri sendiri kepada orang lain bukan 

kepada teman dekatnya saja. 

 

D. Tahapan Teknik Sosiodrama 

Dari setiap sesi sosiodrama memiliki tiga tahapan, yaitu: 1) pemanasan, 

ketika orang mempersiapkan diri sebelum memainkan perannya; 2) pelaksanaan, 

ketika anggota kelompok berpartisipasi pada tindakan dramatis spontan; dan 3) 

berbagi/diskusi, ketika para anggota membiarkan satu sama lain tahu bagaimana 

siswa mengidentifikasi drama, apa yang telah siswa pelajari dari kegiatan drama, 

atau bagaimana siswa mungkin ingin menangani situasi diri mereka jika 

mengalami kejadian seperti drama yang telah dilakukan (Eckloff, 2006, hlm.  

266-268). 

Langkah-langkah Sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan 

komunikasi interpersonal lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tahap Pemanasan (Warm Up Phase) 

Tahap pemanasan merupakan tahap awal pada pelaksanaan sosiodrama. 

Secara umum tahap awal ini berisi perkenalan. Tahap awal juga terdiri dari 

kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat 

terlibat secara langsung pada kegiatan sosiodrama. Tahap awal meliputi beberapa 

kegiatan, yaitu: 

a) membangun kepercayaan serta interaksi antar anggota kelompok 
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b) mengidentifikasi tema kelompok, menemukan siswa yang akan menjadi 

pemeran utama (protagonis) hingga peran antagonis di atas panggung (Blatner, 

1996, 2001; Corey, 2012) 

c) membantu peserta untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan 

selanjutnya pada tahap inti sosiodrama. Termasuk memberikan motivasi yang 

cukup untuk merumuskan tujuan seseorang dan kenyamanan untuk 

mempercayai anggota lain pada kelompok 

d) menciptakan atmosfer yang menyenangkan agar peserta yakin kegiatan 

sosiodrama merupakan kegiatan yang menyenangkan dan memberikan 

kenyamanan bagi seluruh peserta, sehingga mereka dapat memutuskan hal-hal 

yang akan diungkapkan ataupun tidak pada proses sosiodrama. 

2) Tahap Tindakan (The Action Phase) 

Tahap tindakan merupakan proses inti pada sosiodrama. Tahap tindakan adalah 

tahap permainan peran pada sosiodrama yang menggunakan kejadian sosial yang 

terjadi sekarang ataupun kejadian masa lalu pada kehidupan nyata sehari-hari. 

Tujuan dari fase adalah untuk membantu siswa untuk membawa pikiran-pikiran 

yang mendasari sikap dan perasaan yang tidak sepenuhnya mereka sadari (Corey, 

2007: 201). Berguna untuk memudahkan dan memfasilitasi proses sosiodrama 

sehingga protagonis dapat bergerak pada tindakan sesegera mungkin. Pemimpin 

(guru BK) dapat menarik isyarat penting kepada protagonis untuk menyajikan 

perannya, termasuk ekspresi wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan 

postur tubuh.Pemimpin membantu protagonis untuk mendapatkan fokus yang 

jelas. 

3) Tahap Berbagi dan Diskusi (The Sharing and Discussion Phase)  

Tahap ketiga pada kegiatan sosiodrama adalah berbagi dan diskusi.Tahap 

berbagi dan diskusi seluruh anggota kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi 

pada kegiatan sosiodrama. Berbagi atau sharing pada tahap akhir pada sosiodrama 

ini merupakan sebuah kegiatan yang tidak menghakimi (non judgmental) perasaan 

diri sendiri serta kegiatan berbagi perasaan setelah pemeranan adegan pada 

sosiodrama. Sedangkan diskusi pada tahap akhir meliputi kegiatan mendiskusikan 

proses kelompok pada kegiatan sosiodrama.  
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Kegiatan berbagi dan diskusi merupakan kegiatan penutup dari proses 

sosiodrama yang dilakukan setelah pemeranan berakhir. Z. T Moreno (Moreno et 

al., 2000; Corey, 2012) berpendapat anggota dan pemimpin pada kegiatan perlu 

diajarkan untuk memiliki hati yang terbuka, bukan hanya pikiran yang terbuka. 

Berbagi adalah proses yang sangat pribadi, bukan refleksi kognitif.  

Secara sistematis kegiatan pada tahap ketiga  dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Guru BK (pemimpin) mengundang seluruh anggota setelah pemeran untuk 

mengekpresikan perasaan yang mereka rasakan. Pemeran pendukung dapat 

berbagi pada dua cara. Pertama, mereka dapat berbagi perasaan yang mereka 

rasakan pada diri mereka atau berpikir mengenai peran mereka. Kedua, mereka 

dapat berperan lebih lanjut dan berbagi sesuatu dari kehidupan mereka sendiri 

yang tersentuh oleh setiap adegan pada sosiodrama. 

b) Selama fase berbagi pada sosiodrama, fungsi pemimpin (guru BK) adalah 

memimpin diskusi yang termasuk sebagai umpan balik. Pemimpin harus 

memperkuat jenis sharing yang memerlukan keterbukaan diri, dukungan, dan 

keterlibatan emosional setiap anggota.  

c) Berbagi (sharing) lebih baik terstruktur sehingga anggota dapat membahas 

bagaimana mereka terpengaruh oleh setiap sesi, dan dengan cara keterlibatan 

anggota, keterbukaan, dan pertumbuhan dapat dikembangkan. 

d) Tahap berbagi memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk 

mengekspresikan perasaan siswa. Pemimpin bertugas sebagai orang yang 

membantu anggota untuk mengeksplor perasaan siswa. Terdapat salah satu 

aspek penting pada tahap sosiodrama, yaitu pembekalan yang diberikan oleh 

protagonis dan pemeran pendukung. 

e) Pemimpin bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang 

terjadi pada sosiodrama. Salah satu tantangan bagi pemimpin sosiodrama pada 

tahap berbagi adalah membuat sebuah sesi penutupan yang tidak membatasi 

setiap anggota untuk berekplorasi tanpa membatasi diri. 
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E. Sasaran Intervensi 

Sasaran dari intervensi adalah siswa kelass VIII SMPN 1 Palimanan 

2015/2016. Intervensi dilakukan kepada 12 siswa yang terbagi menjadi dua kelas 

eksperimen terdiri masing-masing kelompok eksperimen berjumlah 6 siswa, 

dengan karakteristik kelompok eksperimen pertama penelitian pertama memiliki 

keterampilan komunikasi interpersonal yang rendah dan memiliki kecenderungan 

adiksi situs jejaring sosial  sedangankan karakteristik kelompok eksperimen yang 

kedua memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang rendah tanpa 

memiliki karakteristik kecenderungan adiksi situs jejaring sosial.  

Siswa yang menjadi sasaran treatment berdasarkan standar kelompok ideal 

dengan jumlah anggota pada setiap kelompok 5-10 anggota. 

 

F. Sesi Intervensi 

Program intervensi dilakukan selama Sembilan sesi. Setiap sesi memiliki 

fokus yang berbeda dan mengacu pada keterampilan  yang akan dikembangkan, 

mencakup: (1) keterampilan komunikasi non verbal, (2) keterampilan 

berkomunikasi dengan memberikan dukungan positif kepada orang lain, (3) 

keterampilan mengajukkan pertanya terbuka dan tertutup sesuai dengan kondisi, 

(4)keterampilan merefleksikan percakapan yag telah dilakukan, (5) keterampilan 

memulai dan mengakhiri pembicaraan  dengan orang lain, (6) menjadi pendengar 

yang aktif sehingga dapat memberikan respon secara jelas yang menunjukan 

ramaja memperhatikan, dan (7) keterbukaan diri meliputi berbagi informasi 

tentang diri sendiri dengan orang lain. 

Setiap sesi berdurasi 45 menit.Penentuan jadwal intervensi berdasarkan 

kesepakatan antara konselor dan konseli. Pada setiap sesi, diberikan format teks 

drama sesuai dengan tema kegiatan. 

Sesi ke 1 

Sesi pertama merupakan pembuka dan pengenalan dari intervensi teknik 

sosiodrama. Tujuan sesi pertama adalah membangun hubungan yang positif 

dengan konseli, serta mengenalkan rancangan intervensi dan kemampuan yang 

akan diperoleh konseli. Dilanjutkan dengan intervensi dan kemampuan yang akan 
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diperoleh konseli. Intervensi pertama yang bertujuan membantu konseli agar 

memiliki keterampilan non verbal. Tema kegiatan pada sesi pertama adalah 

“Menentukan Bahasa Tubuh Yang Tepat”. 

1) Tahap pertama “tahap pemanasan”: Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan”: Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 

3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi”: Seluruh anggota kelompok 

mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 

Sinopsis Cerita: 

Pada saat jam istirahat terlihat sekolompok siswa yang populer menuju ke 

kantin, kemudian datanglah seorang teman sekelas mereka membawa kue untuk 

diberikan kepada salah satu anggota kelompok bernama min hoo, tetapi ekspresi 

dari penerima malah mengacuhkannya sambil berkata dengan nada ketus “taruh 

saja di meja” dikarenakan menurut dia si pemberi kue bukanlah teman akrabnya. 

Sesi ke 2 

Sesi kedua dengan tema kegiatan “Memberikan Dukungan Kepada Orang 

Lain Secara Langsung”. Tujuan sesi kedua adalah  membantu konseli agar 

memiliki  keterampilan berkomunikasi dengan memberikan penguatan. 

1) Tahap pertama “tahap pemanasan” : Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan” : Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 

3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi” : Seluruh anggota 

kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 
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Sinopsis Cerita : 

Pada suatu siang, guru Bk mengumumkan siswa yang bernama chelsi 

menjadi pemenang lomba puisi yang telah dilaksanakan pada bulan lalu dan siswa 

tersebut akan mengikuti lomba kembali pada tingkat provinsi, hampir semua 

siswa mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah diraih dan memberikan 

semangat  kepada chelsi tetapi terlihat seorang siswa bernama sancai yang tidak 

begitu suka terhadap keberhasilan temannya dikarenakan pada saat seleksi lomba 

mereka adalah kandidat kuat untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten,akan tetapi 

yang terpilih untuk mengikuti lomba adalah chelsi. 

Sesi ke 3 

Sesi ketiga dengan tema kegiatan “Mengajukan Pertanyaan Yang Sesuai 

Kepada Orang Lain”. Tujuan sesi ketiga adalah membantu konseli agar memiliki 

keterampilan bertanya secara langsung. 

1) Tahap pertama “tahap pemanasan” : Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan” : Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 

3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi” : Seluruh anggota 

kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 

Sinopsis Cerita: 

Di sekolah terlihat beberapa siswa yang bernama cila, rosalinda, dan 

isabella sedang berbicang-bincang mengenai permalahan yang sedang dihadapi 

isabela, isabela baru saja putus dengan pacarnya, lalu cila menanyakan bagaimana 

perasaan isabela setelah putus dengan pacarnya dan alasan mengapa Isabella 

memutuskan pacarnya tersebut, tetapi entong malah mengajukkan pertanyaan 

yang kurang sesuai dengan perasaan yang dialami isabella dan membuat Isabella 

menangis sedih. 
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Sesi ke 4 

Sesi keempat dengan tema kegiatan “Memaknai percakapan yang sudah 

dilakukan”. Tujuan sesi keempat adalah membantu konseli agar memiliki 

keterampilan merefleksikan dapat memberikan isyarat bagi konseli untuk 

menguraikan atau memperluas apa yang telah mereka katakan. 

1) Tahap pertama “tahap pemanasan” : Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan” : Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 

3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi” : Seluruh anggota 

kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 

Sinopsis Cerita: 

Di sebuah kelas terdapat beberapa siswa yang bernama Diva, Janah, Rika 

sedang mengobrol mengenai kejadian yang sudah di alami saat rika di tegur oleh 

guru karena asik online di situs jejaring sosial karena rika tidak bisa mengukapkan 

kembali isi dari pelajaran yang sudah di jelaskan oleh guru, namun akhirnya rika 

menyadari kesalahnnya dan ingin berubah menjadi lebih baik 

Sesi ke 5 

Sesi kelima dengan tema kegiatan “Menjalin Relasi Sosial Dengan Orang 

Lain”. Tujuan sesi kelima adalah membantu konseli agar memiliki keterampilan 

membuka dan menutup pembicaraan dengan orang lain. 

1) Tahap pertama “tahap pemanasan” : Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan” : Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 
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3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi” : Seluruh anggota 

kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 

Sinopsis Cerita: 

Kehidupan remaja diwarnai dengan berbagai macam kejadian. Begitulah 

yang dialami oleh dua kelompok remaja murid SMP ini. Kelompok Sehat (Icah 

dan Muhta) mereka bertiga adalah sahabat sejati yang selalu bersama dalam 

mendukung satu sama lain pada keadaan suka maupun duka. Ketiga orang ini 

baik, pintar dan ramah.  Tidak seperti kelompok evil atau nama gengnya evil. 

Mereka sangat keras, kejam dan tidak memiliki rasa keprimanusiaan. 

Sesi ke 6 

Sesi keenam berjudul “Menjadi Pendengar Yang Aktif”. Tujuan sesi keenam 

adalah  membantu konseli agar memiliki  keterampilan menjadi pendengar yang 

aktif. 

1) Tahap pertama “tahap pemanasan” : Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan” : Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 

3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi” : Seluruh anggota 

kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 

 

Sinopsis Cerita: 

Di sore hari pada saat pulang sekolah terlihat beberapa siswa yang 

bernama dodo, lee min hoo, udin dan vicju sedang melakukan kerja kelompok 

untuk mengerjakan tugas matematika, lee min hoo terlihat mendengarkan dodo 

yang sedang menjelaskan mengenai tugas kelompok yang diberikan tetapi berbeda 

dengan udin dan vicju yang asik dengan obrolan mereka sendiri tanpa 

memperdulikan dodo yang sedang menjelaskan tugas kelompok mereka. Pada saat 

dodo menanyakan pendapat dari udin dan vicju mengenai tugas kelompok yang 
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akan dilakukan maka keduanya terlihat bingung karena mereka selama ini tidak 

mendengarkan apa yang dikatakan dodo mengenai tugas kelompok yang akan di 

lakukan. 

 

Sesi ke 7 

Sesi ketujuh dengan tema kegiatan “Membuka Diri Kepada Orang Lain”. 

Tujuan sesi ketujuh adalah membantu konseli agar memiliki  keterampilan 

membuka dan menutup pembicaraan dengan orang lain. 

1) Tahap pertama “tahap pemanasan” : Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan” : Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 

3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi” : Seluruh anggota 

kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 

Sinopsis Cerita: 

Ini kisah menceritakan para pemuda yang berstatus sebagai siswa yang 

tinggal diasrama bernama F3,mereka adalah sahabat yang selalu kompak dan setia 

kawan. Pada suatu ketika mereka bercanda ria dan bergurau satu sama lain. Pada 

suatu hari si Restu jatuh cinta pada seorang wanita yang bernama Dinda, dia 

sangat ngebet sekali pada si cewek akan tetapi Restu merupakan orang tertutup. 

Tapi akhirnya teman-teman kamarnya curiga karena Restu sering melamun dan 

tersenyum sendiri sehingga terjadilah perbincangan dari teman-teman kamarnya. 

Dan Restupun bercerita setelah dirayu oleh teman-temannya, namun tanpa 

disangka-sangka diantara teman Restu ada yang juga suka kepada Dinda. Teman 

Restu marah mendengar penjelasan Restu, dia adalah Abdul Karim anak saudagar 

Bawang. Terjadilah permusuhan diantara mereka berdua dan akhirnya mereka 

memilih persahabatan daripada bermusuhan gara-gara wanita. 
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Sesi ke 8 

Sesi kedelapan dengan tema kegiatan “Perbedaan Antara Komunikasi 

Langsung  Dengan Komunikasi Menggunakan Media”. Tujuan sesi kedelapan 

adalah membantu konseli agar menyadari manfaat menggunakan komunikasi 

langsung dibandingkan komunikasi dengan menggunakan situs jejaring sosial. 

1)  Tahap pertama “tahap pemanasan” : Konselor melakukan kegiatan yang 

dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

langsung pada kegiatan sosiodrama. 

2) Tahap Kedua “ Tahap Tindakan” : Pemimpin (guru BK)  menarik isyarat 

penting kepada pemain untuk menyajikan perannya, termasuk ekspresi 

wajah, ungkapan-ungkapan pada percakapan, dan postur tubuh. Pemimpin 

membantu pemain untuk mendapatkan fokus yang jelas. 

3) Tahap Ketiga “Tahap Berbagi dan Berdiskusi” : Seluruh anggota 

kelompok mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam kegiatan sosiodrama. 

Sinopsis Cerita: 

Pada suatu hari Lisa sedang bercerita sesuatu kepada Nuri. Lisa mengatakan 

kepada Nuri bahawa Ilya adalah sosok sahabat yang tidak baik. Lisa menganggap 

Ilya telah membuat status di facebook dengan menjelek jelekan mereka berdua, 

Namun, Nuri tidak serta merta percaya dengan pernyataan Lisa. Nuri meyakini 

bahwa Lisa hanya salah paham. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Intervensi dianggap berhasil berdasarkan meningkatnya skor karakteristik 

keterampilan komunikasi interpersonal terutama tujuh aspek keterampilan yang 

menjadi analisis kebutuhan intervensi, diantaranya (1) keterampilan komunikasi 

non verbal, (2) keterampilan memberikan dukungan positif kepada orang lain, (3) 

keterampilan mengajukan pertanya terbuka dan tertutup sesuai dengan kondisi, (4) 

keterampilan merefleksikan percakapan yag telah dilakukan, (5) keterampilan 

memulai dan mengakhiri pembicaraan  dengan orang lain, (6) menjadi pendengar 

yang aktif sehingga dapat memberikan respon secara jelas yang menunjukan 

ramaja memperhatikan, dan (7) keterbukaan diri meliputi berbagi informasi 
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tentang diri sendiri dengan orang lain. Keberhasilan intervensi ditandai 

berkurangnya skor kecenderungan adiksi jejaring sosial. 
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H. Rencana Operasional 

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa yang dilakukan di SMP Negeri 1 Palimanan tahun ajaran 2015/2016. Berikut agenda kegiatan operasional 

pada tabel 3.12 : 

Tabel 3.12 

Rancangan Operasional Program Bimbingan dan Konseling dengan Teknik Sosiodrama untuk Meningkatkan Keterampilan 

Komunikasi siswa SMP Negeri 1 Palimanan kelas VIII Tahun Ajaran 2015/2016 

 

Kegiatan Tujuan Sasaran Materi Waktu 

Analisis Kebutuhan 

(need 

Assesment)melalui 

penyebaran instrument 

Menyesuaikan program yang akan di 

buat dengan kebutuhan siswa SMP 

Negeri 1 Palimanan tahun ajaran 

2015/2016 

siswa SMP Negeri 1 

Palimanan KELAS VIII 

tahun ajaran 2015/2016 

Angket Keterampilan 

Komunikasi 

Interpersonal dan 

Angket Pengungkap 

Kecenderungan 

Adiksi Jejaring sosila 

 

Pengolahan Data Hasil penyebaran angket dianalisis Peneliti Analisis hasil 

keterampialn 

komunikasi 

interpersonal 

 

Penyusunan Program 

Bimbingan dan 

Konseling dengan 

Agar kegiatan bimbingan dapat 

terstruktur dan sistematis sesuai dengan 

kebutuhan siswa kelas VIII 

Peneliti dan Personel BK Hasil Analisis 

kebutuhan dan 

karakteristik siswa 

 



74 
 

Vivit Puspita Dewi, 2016 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK SOSIODRAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

teknik sosiodrama 

 

kelas VIII 

Sosialisasi Program 

a. Staf Sekolah 

b. Siswa Kelas VIII 

 

Staf sekolah inti (kepala sekolah, wali 

kelas, guru mata pelajran, dan siswa 

kelas VIII) mengetahui program 

bimbingan dan konseling dengan teknik 

sosisodrama untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal 

siswa 

Staf sekolah inti (kepala 

sekolah, wali kelas, guru 

mata pelajaran, dan siswa 

kelas VIII) 

Program bimbingan 

dan konseling untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

komunikasi 

interpersonal siswa. 

 

 

Nama Sesi Aspek Strategi Teknik Tujuan Indikator 

Keberhasilan 

Konten Media 

 Sesi 1 

Pengenalan 

dan 

Intervensi 

(1 x 

pertemuan) 

60 menit 

keterampilan 

non verbal 

Bimbingan 

Kelompok 

 

 

Sosiodrana membantu konseli 

agar memiliki 

keterampilan non 

verbal 

Konseli memiliki 

keterampilan 

komunikasi non 

verbal seperti 

ekspresi wajah, 

arah pandangan 

mata, 

penampilan, dan 

menunjukan 

keharuman 

Menentuka

n Bahasa 

Tubuh 

Yang Tepat 

Teks drama sesuai 

dengan konten,  

Sesi 2 

Intervensi 

keterampilan 

memberikan 

Bimbingan 

Kelompok 

Sosiodrana membantu konseli 

agar memiliki  

Konseli mampu 

memberikan 

Memberika

n 

Teks drama 

sesuai dengan 
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Nama Sesi Aspek Strategi Teknik Tujuan Indikator 

Keberhasilan 

Konten Media 

 (1 x 

pertemuan) 

45 menit 

dukungan 

positif  

kepada orang 

lain 

 

 

keterampilan 

memberikan 

dukungan positif 

kepada orang lain 

pujian dan 

dukungan bagi 

orang lain 

Dukungan 

Kepada 

Orang Lain 

Secara 

Langsung 

konten 

Sesi 3 

Intervensi 

 (1 x 

pertemuan) 

45 menit 

keterampilan 

mengajukan 

pertanya 

terbuka dan 

tertutup 

sesuai dengan 

kondisi 

Bimbingan 

Kelompok 

 

 

Sosiodrana membantu konseli 

agar memiliki  

keterampilan 

mengajukan pertanya 

terbuka dan tertutup 

sesuai dengan 

kondisi 

Konseli mampu 

mengajukan 

pertanyaan 

terbuka yang 

memperluas 

jawaban dan 

pertanyaan 

tertutup yang 

mendorong orang 

untuk berbicara 

langsung 

 

Mengajuka

n 

Pertanyaan 

Yang 

Sesuai 

Kepada 

Orang Lain 

Teks drama 

sesuai dengan 

konten. 

Sesi 4 

Intervensi 

 (1 x 

pertemuan) 

45 menit 

keterampilan 

merefleksika

n percakapan 

yang telah 

dilakukan 

Bimbingan 

Kelompok 

 

 

Sosiodrana membantu konseli 

agar memiliki  

keterampilanmerefle

ksikan percakapan 

yag telah dilakukan 

Konseli mampu 

melakukan 

pertanyaan 

dengan 

menggunakan 

Mengajuka

n peryataan 

untuk dapat 

merefleksik

an 

Teks drama 

sesuai dengan 

konten,. 
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Nama Sesi Aspek Strategi Teknik Tujuan Indikator 

Keberhasilan 

Konten Media 

refleksi 

percakapan dari 

beberapa aspek 

yang telah 

dikatakan 

(diutarakan.   

Sesi 5 

Intervensi 

 (1 x 

pertemuan) 

45 menit 

keterampilan 

memulai dan 

mengakhiri 

pembicaraan  

dengan orang 

lain 

Bimbingan 

Kelompok 

 

 

Sosiodrana membantu konseli 

agar memiliki  

keterampilan 

memulai dan 

mengakhiri 

pembicaraan  dengan 

orang lain 

Konseli mampu 

memulai dan 

mengakhiri 

percakapan yang 

dilakukan dalam 

melakukan 

komunikasi 

secara langsung 

Menjalin 

relasi sosial 

yang ramah  

dengan 

orang lain, 

Teks drama 

sesuai dengan 

konten,. 

Sesi 6 

Intervensi 

 (1 x 

pertemuan) 

45 menit 

keterampilan 

siswa 

berkomunika

si  dengan 

menjadi 

pendengar 

yang aktif 

Bimbingan 

Kelompok 

 

 

Sosiodrana membantu konseli 

agar memiliki  

keterampilan 

berkomunikasi  

dengan menjadi 

pendengar yang aktif  

 

Konseli mampu 

menangkap pesan 

yang diterima dan 

memberikan 

respon dengan 

jelas yang 

menunjukan 

memperhatikan 

menjadi 

pendengar 

yang aktif. 

Jurnal harian,  

Teks drama 

sesuai dengan 

konten,. 
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Nama Sesi Aspek Strategi Teknik Tujuan Indikator 

Keberhasilan 

Konten Media 

Sesi 7 

Intervensi 

 (1 x 

pertemuan) 

45 menit 

keterampilan 

siswa 

berkomunika

si untuk 

melakukan 

keterbukaan 

diri 

Bimbingan 

Kelompok 

 

 

Sosiodrana membantu konseli 

agar memiliki  

keterampilanberkom

unikasi untuk 

melakukan 

keterbukaan diri.  

Konseli mampu 

bebagi informasi 

tentang diri 

sendiri kepada 

orang lain.. 

membuka 

diri kepada 

orang lain 

Jurnal harian,. 

Teks drama 

sesuai dengan 

konten,. 

Sesi 8 

Intervensi 

 (1 x 

pertemuan) 

45 menit 

 Bimbingan 

Kelompok 

 

 

Sosiodrana membantu konseli 

agar menyadari 

manfaat 

menggunakan 

komunikasi langsung 

dibandingkan 

komunikasi dengan 

menggunakan situs 

jejaring sosial 

Konseli dapat 

mengurangi 

kecenderungan 

adiksi jejaring 

sosial 

perbedaan 

antara 

komunikasi 

langsung  

dengan 

komunikasi 

menggunak

an media, 

Jurnal harian,. 

Teks drama 

sesuai dengan 

konten,. 

Post-test  Penyebaran - 1. Konseli mampu    
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Nama Sesi Aspek Strategi Teknik Tujuan Indikator 

Keberhasilan 

Konten Media 

(1x 

pertemuan 45 

menit) 

angket 

keterampila

n 

komunikasi 

interperson

al dan 

angket 

kecenderun

gan adkisi 

jejaring 

sosial 

menyimpulkan 

pelajaran dan 

manfaat yang 

diperoleh dari 

sesi intervensi 

secara 

keseluruhan. 

2. Konseli 

memahami 

tujuan post-test 
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Tabel 3.13 

Instrumen Evaluasi Program Intervensi Teknik Sosiodrama untuk 

Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa 

 

No Item Komponen Jawaban 

YA Tidak 

Proses 

1. Proses kegiatan layanan bimbingan yang diberikan 

berjalan dengan baik. 

  

2.  Penggunaan metode penyampaian materi sudah tepat.   

3. Penggunaan media sesuai kebutuhan dan dapat 

merangsang partisipasi peserta didik 

  

4. Evaluasi kegiatan sudah menilai bagaimana kegiatan 

berlangsung dengan baik. 

  

Hasil 

1. Tujuan program tercapai   

2. Penyelenggaraan program intervensi teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan 

komunikasi interpersonal siswa 

  

Saran Penyempurnaan Program 
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5. Analisis Data Post-test 

Skor post-test keterampilan komunikasi interpersonal yang telah diperoleh 

diuji melalui pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan bantuan 

software SPSS 16.0 for windows dengan uji statistic Kolmogorov-Smirnov atau 

Shapiro-Wilk menggunakan taraf signifikansi 5%. Hipotesis yang digunakan 

pada uji normalitas sebagai berikut: 

H0 = Data pre-test dan post-test berdistribusi normal. 

H1 = Data pre-test dan post-test berdistrtibusi tidak normal. 

Kriteria pengujiannya adalah  sebagai berikut: 

1) Jika Sig. ≥ 0.05 maka H0 diterima. 

2) Jika Sig < 0.05 maka H0 ditolak. 

Tabel 3.14 

Tests of Normality Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 1 

 

 Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Post-test Eksperimen ,257 6 ,200
*
 ,885 6 ,292 

Kontrol ,210 6 ,200
*
 ,847 6 ,150 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Dari tabel 3.14 diperoleh nilai signifikansi skor pre-test dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 
 
untuk hasil  sebesar 0.230 untuk kelas 

eksperimen 1 dan untuk kelas kontrol 1 sebesar 0,080, pada taraf signifikansi α = 

0.05. Sedangkan jika uji dengan Shapiro-Wilk didapatkan hasil signifikasi pre-test 

sebesar 0.113 untuk kelas eksperimen 1 dan untuk kelas kontrol 1 sebesar 0,094 . 

Oleh karena itu nilai signifikasi pre-test baik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

lebih besar dari α = 0.05, maka n H0 tidak ditolak dan H1 = ditolak berarti  

berdistribusi normal. 
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Nilai signifikansi skor post-test dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov 
 
untuk hasil  sebesar 0.200 untuk kelas eksperimen 1 dan untuk kelas 

kontrol 1 sebesar 0,200, pada taraf signifikansi α = 0.05. Sedangkan jika uji 

dengan Shapiro-Wilk didapatkan hasil signifikasi post-test sebesar 0.292 untuk 

kelas eksperimen 1 dan untuk kelas kontrol 1 sebesar 0,150 . Oleh karena itu nilai 

signifikasi pre-test baik kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih besar dari α = 

0.05, maka n H0 tidak ditolak dan H1 = ditolak berarti  berdistribusi normal. 

 

 

Tabel 3.15 

Tests of Normality Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 2 

 

 Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Post-test Eksperimen ,257 6 ,200
*
 ,885 6 ,292 

Kontrol ,307 6 ,080 ,823 6 ,094 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

. 

Nilai signifikansi skor post-test dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov 
 
untuk hasil  sebesar 0.200 untuk kelas eksperimen 1 dan untuk kelas 

kontrol 1 sebesar 0,080, pada taraf signifikansi α = 0.05. Sedangkan jika uji 

dengan Shapiro-Wilk didapatkan hasil signifikasi post-test sebesar 0.292 untuk 

kelas eksperimen 1 dan untuk kelas kontrol 1 sebesar 0,094 . Oleh karena itu nilai 

signifikasi pre-test baik kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih besar dari α = 

0.05, maka n H0 tidak ditolak dan H1 = ditolak berarti  berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitasi dilakukan bila data berdistribusi normal, pengujian 

dilanjutkan dengan menguji homogenitas data menggunakan bantuan software 

SPSS 16.0 for windows dengan uji statistic leven’s test dengan taraf signifikan  

5%. Uji homogenitas dimaksudkan untuk menilai untuk menilai apakah data hasil 

penelitian dari dua kelompok yang diteliti memiliki varian yang sama atau tidak. 

Jika data memiliki varians yang cenderung sama (homogen) berarti sampel-

sampel dari kedua kelompok tersebut berasal dari populasi yang sama/seragam. 
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Dalam hal ini, dilakukan uji homogenitas varians antara data pre-test dan data 

hasil post-test, hipotesis yang diajukan adalah  

H0 = Varians kedua kelompok data tidak berbeda (varian data homogen) 

H1 = Varians kedua kelompok data berbeda (varians data tidak homogeny) 

 

Tabel 3.16 

Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 1 

 

 

 

 

 

Hasil tabel 3.16  diperoleh hasil uji Levene Statistic sebesar 0.583, pada 

taraf signifikansi α = 0.05. Berdasarkan hipotesis yang digunakan untuk uji 

homogenitas H0 diterima dan H1 ditolak. Disimpulkan varians data yang dianalisis 

homogen 

 

Tabel 3.17 

Tests of Normality Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 2 

 

 

 

 

 

Hail  Tabel 3.17  diperoleh hasil uji Levene Statistic sebesar 0.082,,  pada 

taraf signifikansi α = 0.05. Berdasarkan hipotesis yang digunakan untuk uji 

homogenitas H0 tidak ditolak dan H1 ditolak. Disimpulkan varians data yang 

dianalisis homogen 

 

f. Uji Perbedaan Rata-rata 

Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji independent 

sampel T-Test karena data hasil penelitian berdistribusi normal dan homogen, 

jumlah sampel penelitian berjumlah 24 siswa yang artinya kurang dari 30 siswa. 

 Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 Post-test ,322 1 10 ,583 

 Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 Post-test 3,747 1 10 ,082 
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Pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok kontrol 1 hasil nilai sig (2-

tailed) sebesar 0,04 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji t 

independent sampel, dapat disimpulkan terdapat pebedaan antara rata-rata 

sebelum intervensi keterampilan komunikasi interpersonal siswa pada kelompok 

eksperimen 1 dan juga kelompok kontrol  

Pada kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol 2 hasil nilai sig (2-tailed) 

sebesar 0,01 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan unji 

independent sampel T-Test, dapat disimpulkan terdapat pebedaan antara rata-rata 

sebelum intervensi keterampilan komunikasi interpersonal siswa pada kelompok 

eksperimen 2 dan juga kelompok kontrol  

 

c. Uji N-Gain 

Perhitungan N-Gai dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

kritis. Menurut Hake (Capriati, 2013, hlm. 33) untuk menghitung N-Gain 

menggunakan rumus sebagai beikut : 

g = Spost - Spre 

 Smaks – Spre 

Keterangan :  g  =  N – Gain 

   Spost = skor postest 

   Spre = Skor pretest 

   Smaks = skor maksimum soal 

Dengan kriteria sebagai berikut g  ≥  0,7  = Tinggi 

             0,3 ≤ g < 0,7  = Sedang 

    g < 0,3   = Rendah 

  

d. Uji t berpasangan 

Jika data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas maka digunakan uji t. 

Skor t hasil penelitian menggunakan program SPSS 18.0, dengan menggunakan 

teknik analisis Paired-Samples. Hipotesis yang diuji adalah  

H0 = Teknik sosiodrama efektif untuk meningkatan keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa 
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H1 = Teknik sosiodrama tidak efektif untuk meningkatan keterampilan 

komunikasi interpersonal siswa 

Kriteria pengujiannya adalah  sebagai berikut: 

1) Jika Sig. ≥ 0.05 maka H0 tidak ditolak. 

2) Jika Sig < 0.05 maka H0 ditolak. 

 

G. Prosedur Penelitian  

Pada penelitian ditentukan dua kelas sebagai subyek penelitian, kelas pertama 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua sebagai kelas kontrol. Pertama masing-

masing kelompok diberi pre-testdengan maksud mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pada kelas 

eksperimen diberi perlakuan berupa pelaksanaan teknik sosiodrama oleh 

kelompok siswa yang prosedur dan cara permainannya sudah di sosialisasikan 

terlebih dahulu. Kegiatan dilakukan pada situasi pembelajaran, topik yang 

diberikan berisi materi tentang komponen keterampilan komunikasi interpersonal. 

Lebih lengkap prosedur penelitian meliputi langkah berikut:  

1. Persiapan 

a.  Studi Literatur 

b.Studi pendahuluan di SMP Negeri 1 Palimanan. 

c. Membuat  proposal penelitian dan mengkonsultasikannya dengan dosen  

pembimbing akademik. 

d.Proposal penelitian yang telah disahkan di seminarkan 

e. Mengajukanpermohonan pengangkatan dosenpembimbing tesis. 

f. Mengajukan  permohonan izin penelitian. 

g. Bimbingan dengan dosen pembimbing tesis 

h.Membuat  instrumen penelitian berikut penimbangannya kepada dosen ahli. 

2. Pelaksanaan 

a. Melakukan  uji  coba instrumen pada seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 

Palimanan tahun ajaran 2015-2016 yang merupakan pelaksanaan pre-test. 

b. Menghitung validitas dan reliabilitas instrumen yang telah diujicobakan. 

c. Menentukan sampeltreatment . 
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d. Mengembangkan program treatment teknik sosiodrama untuk meningkatkan 

keterampulan komunikasi interpersonal siswa berdasarkan hasil analisis data 

penelitian. 

Untuk menghasilkan program treatment teknik sosiodrama untuk 

meningkatkan keterampulan komunikasi interpersonal siswayang layak, maka 

dilakukan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut. 

1) Tahap needs assessment tentangketerampilan komunikasi interpersonal pada 

siswa kelas VIII SMP N 1 Palimanan 

2) Tahap penyusunan program treatment teknik sosiodrama untuk meningkatkan 

keterampulan komunikasi interpersonal siswa, berdasarkan analisis dari hasil 

needs assessment. 

3) Melakukan treatment untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 

interpersonalpada  siswa dengan program yang telah di susun. 

4) Melakukan post-test untuk memperoleh data setelah dilakukannya treatment. 

3. Pelaporan  

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian. Pada tahap ini  

seluruh  kegiatan dan hasil penelitian dianalisis dan dilaporkan dalam  bentuk  

karya  ilmiah (tesis) untuk kemudian dipertanggung jawabkan. 

 


