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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian teknik sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 

ineterpersonal siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Palimanan Tahun Ajaran 

2015/2016 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

Secara umum  hasil penelitian menunjukkan teknik sosiodrama efektif untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Palimanan Tahun Ajaran 2015/2016 yang berada pada kategori rendah. Hasil 

penelitian juga menunjukkan keterampilan komunikasi interpersonal pada siswa 

yang memiliki kecenderungan adiksi jejaring sosial dan tidak memiliki 

kecenderungan adiksi dapat ditingkatkan melalui teknik sosiodrama.  Keefektifan 

layanan bimbingan dan konseling selain didukung oleh sistematika layanan yang 

dicapai, terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperi kualitas pribadi guru 

bimbingan dan konseling (konselor) itu sendiri dengan karakteritik sebagai 

berikut (1) resource person, artinya guru bimbingan dan konseling (konselor) 

adalah orang yang banyak mempunyai informasi dan senang memberikan dan 

menjelaskan informasi; (2) model of communication, artinya terampil 

berkomunikasi, mampu menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang 

terampil. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan siswa yang menjadi sampel penelitian berada 

pada kategori rendah artinya siswa masih kurang memiliki keterampilan 

komunikasi interpersonal yang menjadi salah satu penyebab siswa memiliki 

kecenderungan adiksi situs jejaring sosial dan intervensi menggunakan teknik 

sosiodrama teruji efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 

interpersonal siswa.  Lebih lanjut, hasil penelitian mengimplikasikan hal-hal 

sebagai berikut: 
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1. Implikasi bagi Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) 

Implikasi bagi guru bimbingan dan konseling (konselor) yaitu dapat 

memanfaatkan dan menerapkan program intervensi dengan menggunakan teknik 

sosiodrama yang telah divalidasi dan teruji keefektivan untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal sebagai salah satu alternatif bantuan yang 

dapat digunakan untuk membantu siswa agar memiliki keterampilan komunikasi 

interpersonal yang baik sehingga dapat mencegah siswa memiliki kecenderungan 

adiksi situs jejaring sosial. 

2. Implikasi bagi Peneliti Selanjutnya 

Implikasi bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian dapat bermanfaat 

sebagai data bagi penelitian selanjutnya berhubungan dengan manfaat teknik 

sosiodrama dan peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal dengan 

berbagai atau beragam teknik bimbingan dan konseling. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, simpulan penelitian, dan implikasi 

penelitian, rekomendasi utama dari penelitian adalah tentang teknik sosiodrama 

untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal siswa. Rekomendasi 

ditunjukkan kepada guru bimbingan dan konseling (Konselor) dan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) 

a. Guru bimbingan dan konseling (Konselor) dapat mengggunakan program 

meningkatkan keterampilan komunikasi inetrpersonal siswa melalui teknik 

sosiodrama melalui tahapan sebagai berikut: (1) Tahap Pemanasan (Warm Up 

Phase), 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: 

membangun kepercayaan serta interaksi antar anggota kelompok, 

mengidentifikasi tema kelompok, membantu peserta untuk mempersiapkan 

diri mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya pada tahap inti sosiodrama, 
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menciptakan atmosfer yang menyenangkan agar peserta yakin kegiatan 

sosiodrama merupakan kegiatan yang menyenangkan dan memberikan 

kenyamanan bagi seluruh peserta,. (2) Tahap Tindakan (The Action Phase), 

Tahap tindakan adalah tahap permainan peran pada sosiodrama yang 

menggunakan kejadian sosial yang terjadi sekarang ataupun kejadian masa 

lalu pada kehidupan nyata sehari-hari dengan diberikan skenario yang sudah 

disiapkan.(3) Tahap Berbagi dan Diskusi (The Sharing and Discussion 

Phase), Tahap berbagi dan diskusi seluruh anggota kelompok mendiskusikan 

hal-hal yang terjadi pada kegiatan sosiodrama. 

b. Guru bimbingan dan konseling (Konselor) seyogyanya memiliki kualifikasi 

akademik dan standar profesional pada kompetensi kepribadian sebagai bukti 

(1) menampilkan perilaku membantu berdasarkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) menunjukkan sifat hangat dan penuh 

perhatian terhadap siswa; (3) memiliki keterampilan komunikasi verbal dan 

nonverbal untuk dapat melakukan layanan membantu orang lain, agar dapat 

terjalin hubungan yang baik antara guru bimbingan dan konseling dengan 

siswa. 

c. Guru bimbingan dan konseling (konselor) dapat menggunakan teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal 

sebagai bantuan yang bersifat preventif maupun kuratif bagi siswa yang 

memiliki kecenderungan adiksi jejaring sosial. Peningkatan keterampilan 

komunikasi interpersonal secara tidak langsung dapat mencegah siswa 

mengalami kecenderungan adiksi jejaring sosial (Pedoman penggunaan 

program terlampir).  

d. Guru bimbingan dan konseling (konselor) dapat  memanfaatkan catatan 

referal yang dibuat oleh peneliti sebagai upaya tindak lanjut bagi siswa yang 

berpartisipasi pada penelitian dengan melakukan layanan perencanaan 

individual. 

e. Guru bimbingan dan konseling dapat memanfaatkan perkembangan teknologi 

secara positif, dengan siswa memiliki keterampilan komunikasi interpersonal 

yang baik dapat juga memanfaatkan situs jejaring sosial untuk melakukan 
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komunikasi dengan orang lain dan juga dapat melakukan komunikasi 

interpersonal secara langsung. 

 

2. Peneliti Selanjutnya 

a. Sumber data yang dijadikan sampel penelitian terbatas pada siswa dengan 

keterampilan komunikasi rendah, sehingga belum ada keefektifan teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal 

terhadap siswa yang berada pada kategori sedang dan tinggi. Peneliti 

selanjutnya diharapkan melibatkan semua kategori, baik tinggi, sedang, 

maupun rendah, untuk melihat perubahan yang komprehensif pada 

keterampilan komunikasi interpersonal sehingga dapat diketahui keefektifan 

berbagai kondisi. 

b. Peneliti selanjutnya dapat membuat program untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi interpersonal menggunakan teknik lain yaitu 

menggunakan teknik permainan dan menggunakan teknik role playing. 

c. Populasi yang digunakan pada penelitian memiliki karakteristik siswa sekolah 

menengah pertama sehingga teknik sosiodrama baru teruji efektif pada 

populasi penelitian sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian 

teknik sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan komunikasi pada 

populasi dengan karakteristik yang berbeda seperti siswa yang berada pada 

lingkungan pesantren.  

d. Penelitian baru membuktikan terdapat pengaruh antara keterampilan 

komunikasi dengan kecenderungan adiksi situs jejaring sosial, dengan 

demikian peneliti selanjutnya dapat mengontrol kondisi lain yang turut 

mempengaruhi diantaranya konsep diri, persepsi interpersonal, dan hubungan 

interpersonal sehingga siswa dapat memiliki keterampilan komunikasi 

interpersonal secara utuh. 


