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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Baradatu 

Waykanan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 

 

1. Kesimpulan Statistik 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  

bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan 

kemampuan perilaku asertif siswa di sekolah. Hal ini dapat terlihat dari hasil 

peningkatan sejak pretest hingga pasca perlakuan yang memperoleh gain 

score sebesar 0,9 yang artinya g≥0,7 (sangat efektif) dan analisis data pretest-

postest menggunakan Wilcoxon Matched Pairs Test menunjukkan nilai hasil 

Zhitung  (-2,803) < Ztabel (8), maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi dari hasil uji 

hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa Sosiodrama dapat digunakan 

untuk peningkatan perilaku asertif siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Baradatu 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

2. Kesimpulan Penelitian 

 

Bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan 

perilaku asertif di sekolah. Hal ini ditunjukkan dari perubahan sikap dan 
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perilaku siswa setelah diberikan perlakuan dengan bimbingan kelompok 

teknik sosiodrama telah mengarah pada peningkatan perilaku asertif siswa 

di sekolah terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. 

 

B. Saran 

 

 

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di SMP 

Negeri 1 Baradatu : 

 

1. Kepada Siswa 

Siswa hendaknya mengikuti kegiatan sosiodrama yang dilaksanakan oleh 

guru bimbingan dan konseling apabila  memiliki perilaku asertif yang 

rendah di sekolah. 

 

2. Kepada guru bimbingan konseling 

Kepada guru bimbingan konseling hendaknya mengadakan kegiatan 

sosiodrama  untuk meningkatkan perilaku asertif siswa di sekolah pada 

khususnya, dan untuk memecahkan berbagai permasalahan lain pada 

umumnya. 

 

3. Kepada peneliti lain 

Kepada peneliti lain paket materi sosiodrama dapat disesuaikan target 

pencapaian yang ditentukan, pada penelitian kali ini efektifitas 

penggunaan sosiodrama telah ditunjukkan oleh 60% subjeknya pada 

pengukuran ketiga, dan gain score menunjukkan 0,63 pada pengukuran 

keempat. Sehingga untuk menghemat tenaga dan biaya untuk peningkatan 
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perilaku asertif siswa dapat dilakukan dengan tiga kali paket sosiodrama 

saja dan empat kali pengukuran. Selain itu peneliti lain hendaknya dapat 

melakukan penelitian dengan menggunakan, pendekatan, dan teknik yang 

sama tetapi dengan masalah yang berbeda, dan subjek yang berbeda serta 

dapat memperhatikan faktor-faktor lain dalam peningkatan perilaku asertif 

seperti tipe kepribadian individu. 


