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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung

Bintang, maka dapat diambil kesimpulan yaitu;

1. Kesimpulan Statistik

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa

hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial siswa dengan teman

sebaya dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Hal ini

terbukti dari hasil pretest dan posttest yang diperoleh yang dianalisis

dengan menggunakan uji Wilcoxon diperoleh hasil Z hitung = -2,512 dan

Z tabel = 0. Karena Z hitung ≤ Z tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima,

artinya terdapat perbedaan signifikan dengan taraf signifikansi 5% antara

skor interaksi sosial siswa  dengan teman sebaya sebelum diberikan

layanan bimbingan kelompok dan setelah diberikan layanan bimbingan

kelompok.

2. Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan  dalam  penelitian  ini yaitu  interaksi sosial dengan  teman

sebaya dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok pada
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siswa kelas XI SMA   Negeri 1 Tanjung Bintang tahun pelajaran

2012/2013. Hal ini ditunjukkan dari perubahan perilaku siswa dalam

setiap pertemuan pada kegiatan bimbingan kelompok, juga perilaku siswa

dalam kegiatan sekolah sehari-hari yang semakin aktif dan terlibat dalam

kelompok serta berkurangnya perilaku siswa yang kurang baik dan suka

mengganggu temannya. Hal tersebut merupakan perilaku siswa yang

mengarah pada peningkatan interaksi sosial dengan teman sebayanya.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di SMA

Negeri 1 Tanjung Bintang adalah:

1.   Kepada siswa

a) Siswa hendaknya mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok

untuk meningkatkan interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya.

b) Siswa diharapkan mampu menunjukkan penerimaan terhadap apapun

keadaan teman disekitarnya agar tidak ada teman yang merasa dijauhi.

c) Siswa tidak perlu takut dalam mengemukakan pendapat, karena jika

kita menyampaikannya dengan baik, maka percayalah bahwa orang

lain akan mampu menerima pendapat kita.

2.   Kepada guru Bimbingan dan konseling

Guru pembimbing hendaknya mengadakan kegiatan layanan bimbingan

kelompok secara rutin untuk meningkatkan interaksi sosial siswa dengan

teman sebaya pada khususnya, dan untuk memecahkan berbagai

permasalahan lain pada umumnya.
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3. Kepada Guru

Guru bidang studi hendaknya menerapkan metode pembelajaran yang

dapat mendukung berkembangnya interaksi sosial siswa.

4. Para peneliti

Peneliti lain dapat menggunakan teknik lain untuk mengatasi siswa yang

mengalami kesulitan interaksi sosial karna kecemasan tinggi dengan

menggunakan teknik yang di gunakan untuk mengurangi rasa cemas .


