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ABSTRAK 

 

Kurniawan, Drajat Edy. 2015. Pengaruh Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Sosiodrama Tehadap Kemampuan Penyesuaian Diri Siswa Di Sekolah. 

Tesis. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Program Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Edy Purwanto, M.Si, 

Pembimbing II Dr. Sutarno, M.Pd. 

 

Kata kunci : kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah, bimbingan 

kelompok dengan teknik sosiodrama 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

penyesuaian diri siswa di sekolah sebelum dan sesudah pemberian 

treatment bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, serta 

mengetahui pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

tehadap kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 19 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan jenis rancangan 

Nonrandomized pretest-posttest control group design. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas VIIC SMP Negeri 19 Surakarta Tahun Pelajaran 

2015/2016 berjumlah 32 orang. Sumber data berasal dari data primer, 

yakni siswa. Instrumen pengumpulan data yakni pedoman wawancara, 

pedoman observasi dan skala penilaian (rating scale) kemampuan 

penyesuaian diri siswa di sekolah. Analisis data menggunakan 

Independent Sample Test dengan aplikasi SPSS 20.0. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebelum pemberian 

treatment kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah tergolong rendah 

baik pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah pemberian 

treatment pada kelompok eksperimen, terdapat perbedaan kemampuan 

penyesuaian diri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dimana 

skor kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. 

Kesimpulannya yaitu ada pengaruh bimbingan kelompok dengan 

teknik sosiodrama tehadap kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 19 Surakarta Tahun Pelajaran 

2015/2016. Sehingga, diharapkan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama dapat menjadi alternatif solusi untuk menangani masalah 

penyesuaian diri siswa di sekolah 
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ABSTRACT 

 

Kurniawan, Drajat Edy. 2015. The Effect of Group Guidance With Sociodramatic 

Techniques Against Adaptability of Students In Schools. Thesis. Program 

Studi Bimbingan dan Konseling. Study Program Guidance and 

Counseling. Postgraduate program. Semarang State University. Adviser I 

Dr. Edy Purwanto, M.Si., Adviser II Dr. Sutarno, M.Pd. 

 

Keywords : adaptability of students in schools, group guidance with 

sociodramatic techniques 

 

The purpose of this research was to determine the adaptability of 

students in schools before and after treatment of group counseling 

techniques sociodrama, as well as determine the effect of group guidance 

with sociodramatic techniques againts adaptability of students in schools 

in the seventh grade students of SMP Negeri 19 Surakarta in academic 

year 2015 / 2016. 

This research is experimental research with the type of design is 

nonrandomized pretest-posttest control group design. Subjects were VIIC 

grade students of SMP Negeri 19 Surakarta academic year 2015/2016 

amounts 32 people. Source of data derived from primary data, namely 

students. Data collection instruments that interview, observation and 

assessment scale (rating scale) adaptability of students at school. Data 

analysis using Independent Sample Test with SPSS 20.0. 

The result showed that before treatment, adaptability of students 

in schools was low both in the experimental group and the control group. 

After treatment in the experimental group, there were differences 

adaptability in the experimental group and the control group in which a 

score of the experimental group was higher than the control group. 

The conclusion is, there are an effect of group guidance with 

sociodramatic techniques towards adaptability of students in schools in 

the seventh grade students of SMP Negeri 19 Surakarta academic year 

2015/2016. Thus, the group guidance with sociodramatic technique is 

expected can be an alternative solution to address the issue of adjustment 

of students in schools. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia selain sebagai makhluk individual, juga sebagai makhluk sosial. 

Hal tersebut menjadikan manusia saling membutuhkan bantuan dan berinteraksi 

dengan individu lain dalam kehidupan sehari-hari. Gerungan (2004: 26) 

menyatakan bahwa manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pergaulan dalam kehidupan antara individu 

saling mempengaruhi dan membentuk interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan 

hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, 

antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok.  

Melalui interaksi sosial, masing-masing individu dapat saling mengenal 

dan menyesuaikan dengan latar belakang sosial budaya yang dimiliki. Dalam 

berinteraksi sosial, terjadi proses sosialisasi yang menempatkan individu sebagai 

insan yang secara aktif melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

sosialisasi individu terbagi menjadi tiga yaitu, interaksi di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Ali dan Asrori (2004: 93) menjelaskan bahwa proses 

sosialisasi individu terjadi di tiga lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pernyataan tersebut menjadi 

sebuah penguatan bahwa individu melakukan interaksi pada tiga lingkungan yang 

berbeda yaitu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.  
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Interaksi di lingkungan keluarga terjadi dalam bentuk hubungan antara 

anak dengan orang tua dan orang dewasa dalam keluarga. Anak mentaati, 

mematuhi perintah dan meniru orang tua, sedangkan orang tua memberikan 

pengarahan dan memberi contoh perilaku yang positif pada anak. Interaksi di 

lingkungan keluarga merupakan dasar bagi perkembangan kemampuan hubungan 

sosial sebelum memasuki lingkungan masyarakat sehingga penting bagi anak 

untuk mampu melakukan interaksi di dalam lingkungan keluarga agar dapat 

bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. 

Interaksi di lingkungan masyarakat yaitu interaksi antara individu satu 

dengan individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain dalam 

bentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi di dalam masyarakat. 

Di dalam lingkungan masyarakat anak merupakan bagian dari anggota masyarakat 

dan terlibat aktif untuk melakukan hubungan timbal balik dengan orang lain. 

Hubungan timbal balik yang terjadi diantaranya yaitu saling bertegur sapa, tolong 

menolong, dan kerjasama antar anggota masyarakat. Di dalam lingkungan 

masyarakat individu akan berinteraksi dengan individu lain yang memiliki 

karakteristik berbeda-beda, oleh karena itu individu diharapakan mampu untuk 

saling menyesuaikan diri sehingga akan tercipta interaksi sosial yang baik di 

dalam masyarakat. 

Interaksi di lingkungan sekolah merupakan hubungan timbal balik yang 

terjadi di dalam lingkungan sekolah. Interaksi di lingkungan sekolah terjadi dalam 

bentuk hubungan antara siswa dengan siswa, guru, serta tenaga administrasi 

sekolah. Oleh karena itu siswa diharapakan mampu membina hubungan yang baik 
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dengan sesama teman, guru, dan juga tenaga administrasi sekolah sehingga 

mereka akan dengan mudah untuk berinteraksi sosial di dalam lingkungan 

sekolah.  

Berdasarkan penjelasan mengenai bentuk interaksi dari ketiga lingkungan 

tersebut, maka sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan sekolah, siswa 

diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. 

Kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan akan 

berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam melakukan interaksi sosial pada 

ketiga lingkungan sosial tersebut. Oleh karena itu kemampuan penyesuaian diri 

ini perlu dimiliki siswa. 

Kemampuan penyesuaian diri merupakan kemampuan yang dimiliki 

individu untuk dapat menyesuaikan keadaan diri dengan lingkungan sehingga 

dapat diterima dengan baik oleh lingkungan. Agustiani (2009: 146) mengatakan 

bahwa penyesuaian diri dapat dikatakan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh 

individu untuk bereaksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal 

yang dihadapinya. Pendapat tersebut memiliki makna bahwa dalam melakukan 

penyesuaian diri, individu berusaha untuk menyelaraskan kondisi diri terhadap 

tuntutan dari dalam diri serta lingkungan sehingga dalam menyesuaikan diri, 

individu perlu memperhatikan kedua tuntutan tersebut. 

Kemampuan penyesuaian diri berkaitan dengan perkembangan sosial 

individu. Individu melakukan penyesuaian diri agar dapat diterima dengan baik 

sesuai dengan tuntutan dari dalam diri dan lingkungan sosial. Hurlock (2005: 250) 

mengemukakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan 
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berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Oleh karena itu, adanya tuntutan 

sosial menyebabkan individu harus mampu melakukan penyesuaian diri dengan 

baik. Ketidakmampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri dapat 

menghambat berlangsungnya proses interaksi sosial.  

Walgito (2003: 65) mengemukakan bahwa di dalam interaksi sosial ada 

kemungkinan individu dapat menyesuaikan diri dengan yang lain. Pendapat 

tersebut menjelaskan bahwa agar siswa dapat melakukan interaksi sosial dengan 

baik dibutuhkan kemampuan penyesuaian diri yang baik. Oleh karena itu 

kemampuan penyesuaian diri berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam 

melakukan interaksi sosial. Hambatan individu dalam berinteraksi sosial terutama 

disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam menyesuaikan diri. Individu 

akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi apabila dirinya tidak mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan baik, baik dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat pada umumnya. Akibatnya, individu menjadi rendah diri, tertutup, 

suka menyendiri, kurang memiliki rasa percaya diri serta merasa malu apabila 

berada diantara orang lain atau situasi yang terasa asing baginya.  

Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat bagi siswa untuk 

melakukan sosialisasi dan interaksi. Sosialisasi dan interaksi yang terjadi di 

lingkungan sekolah yaitu interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, 

siswa dengan tenaga kependidikan dan staf sekolah. Sosialisasi dan interaksi 

tersebut bertujuan agar proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai rencana 

sehingga tujuan pembelajaran bagi siswa dapat tercapai.  



5 

 

Dalam proses sosialisasi dan interaksi di lingkungan sekolah, siswa 

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekolah 

termasuk dengan teman, guru, mata pelajaran, serta semua karyawan dan staf 

sekolah. Berkembangnya kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah 

bergantung pada iklim yang ada di sekolah. Siswa dapat menyesuaikan diri 

dengan baik apabila lingkungan sekolah juga mendukung. Ali dan Asrori (2004: 

189) menjelaskan bahwa iklim di sekolah yang diciptakan oleh guru melalui 

interaksi edukatif sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyesuaian diri 

anak. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa guru harus mampu menciptakan 

interaksi edukatif yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa lebih mudah 

untuk menyesuaikan diri di sekolah. 

Kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah dapat membuat 

siswa mampu mengontrol perilaku. Siswa yang mampu menyesuaikan diri dengan 

baik cenderung memiliki perilaku yang terkontrol. Perilaku siswa yang terkontrol 

berperan dalam melakukan interaksi sosial di sekolah. Karena dalam berinteraksi 

sosial di sekolah dibutuhkan kemampuan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama 

dapat berlangsung dengan baik apabila siswa mampu mengontrol perilakunya dari 

perbuatan yang merugikan orang lain.  

Setianingsih, dkk (2006: 29) melakukan penelitian tentang hubungan 

antara penyesuaian sosial dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan 

kecenderungan perilaku delinkuen pada remaja. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara penyesuaian sosial dan 

kemampuan menyelesaikan masalah terhadap kecenderungan perilaku delinkuen. 
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Artinya bahwa siswa yang tidak memiliki kemampuan penyesuaian diri dan 

penyelesaian masalah yang baik akan mudah untuk berperilaku delinkuen atau 

berperilaku nakal.  

Mengacu pada uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa kemampuan 

penyesuaian diri siswa memiliki pengaruh terhadap perilaku yang dimunculkan 

serta keberhasilan siswa dalam berhubungan sosial di sekolah. Ketidak mampuan 

siswa dalam menyesuaikan diri akan membuat siswa sulit untuk berinteraksi 

sosial dengan baik yang akibatnya siswa menjadi terganggu dalam proses kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, siswa yang mampu menyesuaikan diri 

dengan baik akan lebih mudah untuk melakukan interaksi sosial di sekolah 

sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik.  

Kenyataan yang terjadi, di SMP Negeri 19 Surakarta terdapat beberapa 

siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri di sekolah. Berdasarkan informasi 

dari Guru BK kelas VII SMP Negeri 19 Surakarta pada hari Selasa 4 Agustus 

2015 diperoleh keterangan bahwa para siswa khususnya siswa kelas VII banyak 

yang mengalami permasalahan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri di 

lingkungan sekolah. Perilaku yang dimunculkan seperti mudah marah, membuat 

gaduh di dalam kelas, tidak antusias saat proses pembelajaran, tidak mau 

menerima kritik dari teman ketika diskusi kelompok, serta melanggar tata tertib 

sekolah. Sebagai akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam melakukan 

interaksi sosial di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu perlu ada upaya untuk 

menangani masalah ketidakmampuan siswa dalam menyesuaikan diri di sekolah 

agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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Menurut keterangan dari guru BK kelas VII SMP Negeri 19 Surakarta 

upaya yang sudah dilakukan untuk menangani siswa yang tidak mampu 

menyesuaikan diri yaitu dengan memanggil siswa yang bersangkutan untuk diberi 

layanan bimbingan, bertanya pada teman dekat siswa, serta pemanggilan orang 

tua apabila memang diperlukan. Akan tetapi cara tersebut belum memberikan 

hasil yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan penyesuaian diri siswa. 

Oleh karena itu, diperlukan cara lain yang lebih efektif untuk meningkatkan 

kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian 

diri, terdapat beberapa penelitian tentang upaya meningkatkan kemampuan 

penyesuaian diri. Sary, dkk (2010) meneliti tentang upaya meningkatkan 

penyesuaian diri siswa menggunakan konseling realitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konseling realitas terbukti efektif untuk meningkatkan 

kemampuan penyesuaian diri siswa. Indrayana dan Nursalim (2015) meneliti 

tentang  penerapan strategi self-management untuk meningkatkan penyesuaian diri 

di sekolah pada siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi self-

management terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. 

Upaya lain juga dilakukan oleh Subagyo (2013) yang meneliti tentang bimbingan 

kelompok dengan teknik outbond untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian 

diri siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan kelompok 

dengan teknik outbound efektif untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri 

siswa. 
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Berdasarkan beberapa penelitian tersebut diperoleh bukti bahwa 

konseling realitas, strategi self-management, dan bimbingan kelompok dengan 

teknik outbond sebagai teknik dalam bimbingan kelompok dapat untuk 

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa. Dari beberapa penelitian 

tersebut terbukti bahwa teknik dalam bimbingan kelompok dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa. Oleh karena itu, peneliti 

memilih menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah.  

Bimbingan kelompok merupakan layanan dalam bimbingan dan 

konseling yang difokuskan pada sekelompok individu yang memiliki 

permasalahan yang relatif sama. Hartinah (2009: 4) mengemukakan bahwa 

bimbingan kelompok adalah  bimbingan yang dilakukan secara kelompok 

terhadap sejumlah individu sekaligus, sehingga beberapa orang atau individu 

tersebut dapat menerima bimbingan yang dimaksudkan. Pendapat tersebut 

menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan yang dilakukan secara 

kelompok membutuhkan peserta bimbingan lebih dari satu orang oleh sebab itu 

dibutuhkan beberapa peserta bimbingan yang memiliki permasalahan yang relatif 

sama. 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok bertujuan agar permasalahan 

siswa dapat dipecahkan. Salahudin (2012: 96) mengemukakan bahwa bimbingan 

kelompok dipergunakan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi melalui kegiatan kelompok. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa 

melalui bimbingan kelompok, proses pemecahan masalah yang dialami oleh siswa 
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dapat dilaksanakan dengan baik. Siswa yang bermasalah, perlu mendapatkan cara 

pemecahan masalah yang tepat sehingga, apabila masalah dapat dipecahkan maka 

siswa tidak mengalami hambatan dalam perkembangannya. Pemberian layanan 

bimbingan kelompok dinilai lebih efektif dan efisien untuk diterapkan karena 

dengan bimbingan kelompok, proses pemberian layanan dilakukan secara 

berkelompok dalam waktu dan tempat yang sama. Oleh karena itu penggunaan 

layanan bimbingan kelompok dapat dipilih apabila konselor terkendala masalah 

waktu dan tenaga.  

Bimbingan kelompok memiliki beberapa teknik yang dapat diterapkan. 

Salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok yaitu teknik sosiodrama. 

Teknik sosiodrama merupakan teknik bimbingan kelompok yang berkonsentrasi 

pada penyelesaian permasalahan sosial. Kaitannya dengan penanganan 

permasalahan ketidakmampuan penyesuaian diri siswa di sekolah, teknik 

sosiodrama dinilai cocok untuk digunakan. Romlah (2001: 104) mengemukakan 

bahwa sosiodrama adalah permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan 

masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa permasalahan yang dapat dipecahkan melalui sosiodrama 

adalah berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang dialami oleh individu 

dalam kehidupannya sehari-hari termasuk kemampuan untuk melakukan 

penyesuaian diri. 

Sebagai salah satu teknik bimbingan kelompok, Teknik Sosiodrama 

memberikan kontribusi pada terselesaikannya permasalahan sosial yang dihadapi 

siswa. Melalui melalui teknik sosiodrama, siswa akan belajar melakukan 
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komunikasi efektif dengan orang lain dalam bentuk kegiatan memainkan sebuah 

peran. Teknik tersebut melatih kemampuan siswa dalam memecahkan 

permasalahan serta membangun hubungan dengan orang lain secara tepat 

sehingga dengan kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki, siswa akan 

lebih mudah untuk mengatasi ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri di 

sekolah. 

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teknik sosiodrama 

sebagai treatmen dalam penelitian. Erawan (2014) melakukan penelitian tentang 

penggunaan metode sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan berwawancara 

dengan berbagai kalangan pada siswa kelas VIII SMP Mutiara Singaraja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode Sosiodrama dapat 

mengaktifkan keantusiasan siswa dalam pembelajaran berwawancara. Rumlah 

(2013) melakukan penenlitian tentang upaya meningkatkan karakter siswa melalui 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama mampu 

meningkatkan karakter siswa. Hasil dari beberapa penelitian tersebut membuktikan 

bahwa teknik sosiodrama memiliki nilai keefektifan sebagai treatment dalam 

penelitian akan tetapi teknik tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah. Oleh karena itu pengaruh 

bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama masih perlu dibuktikan 

keefektifannya dalam meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa di 

sekolah. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama Terhadap 

Kemampuan Penyesuaian Diri Siswa Di Sekolah”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, 

maka dapat diidentifikasikan berbagai permasalahan sebagai berikut : 

a. Beberapa siswa masih mengalami hambatan dalam melakukan penyesuaian diri 

sehingga berdampak pada kemampuan penyesuaian dirinya yang rendah seperti 

mudah marah dengan ucapan teman serta tidak mau menerima masukan dari 

teman pada saat diskusi kelompok, serta senang menyendiri. 

b. Saat proses pembelajaran berlangsung, terdapat siswa yang senang membuat 

gaduh di dalam kelas dan tidak antusias untuk memperhatikan penjelasan guru 

yang membuat suasana pembelajaran menjadi tidak efektif dimana perilaku 

tersebut menunjukkan kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah yang 

rendah. 

c. Upaya guru BK untuk menangani siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri 

belum memberikan hasil yang signifikan sehingga diperlukan cara yang lebih 

efektif untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Penelitian ini mencakup pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah. Bimbingan 
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kelompok dengan teknik sosiodrama yaitu pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok menggunakan teknik sosiodrama yakni dengan memainkan sebuah 

peran yang digunakan untuk mengubah perilaku individu (siswa) yang mengalami 

hambatan dalam menyesuaikan diri di sekolah. Sedangkan kemampuan 

penyesuaian diri siswa di sekolah yaitu kemampuan siswa untuk menyelaraskan 

kondisi diri dengan lingkungan sekolah yang bersifat dinamis untuk mendapatkan 

keserasian antara diri dengan lingkungan sekolah agar dapat diterima dengan baik 

oleh lingkungan. Siswa yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VII 

SMP Negeri 19 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah sebelum 

pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama? 

2. Bagaimana kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah setelah pelaksanaan 

bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama? 

3. Bagaimana pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terhadap 

kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah sebelum 

pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. 

2. Untuk mengetahui kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah setelah 

pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. 

3. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa di sekolah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan teoritis pada ilmu bimbingan 

dan konseling, khususnya bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk 

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri pada siswa di sekolah. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Siswa dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian diri di sekolah secara baik 

melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. 

b. Guru dapat menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama sebagai upaya untuk menangani ketidakmampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri di sekolah. 

c. Kepala sekolah dapat memahami bahwa ketidakmampuan penyesuaian diri 

merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan sehingga lebih 
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memperhatikan fasilitas bagi guru BK dalam melaksanakan bimbingan 

kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan 

penyesuaian diri siswa di sekolah. 

d. Bagi ilmu bimbingan dan konseling, layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik sosiodrama dapat menjadi sarana yang efektif untuk menghadapi siswa 

yang tidak mampu menyesuaikan diri di sekolah. 
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