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Penelitian ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi di lapangan 
yang menunjukkan bahwa hubungan interpersonal anak asuh di Panti 
Asuhan Kumuda Putra Putri Magelang masih kurang baik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan 
kelompok dalam bidang bimbingan sosial untuk meningkatkan hubungan 
interpersonal remaja di Panti Asuhan Kumuda Putra Putri Magelang 
Tahun 2005. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen dan desain penelitiannya adalah Pre Experimental 
Design dengan menggunakan jenis One Group Pre-test and Post-test. 
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berumur 15-18 tahun 
yaitu remaja yang berada pada masa remaja pertengahan. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala psikologi dengan 
instrumen skala hubungan interpersonal sebanyak 40 item. Instrumen 
tersebut telah diujicobakan untuk digunakan dalam penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan uji Wilcoxon. 
Dari perhitungan diperoleh deskripsi hubungan interpersonal remaja 
sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok memiliki skor rata-rata 
2,92. Sedangkan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, 
deskripsi hubungan interpersonal remaja memiliki skor rata-rata 3,26. 
Untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan kelompok dalam 
meningkatkan hubungan interpersonal remaja, dilakukan uji Wilcoxon. 
Dari hasil perhitungan, diperoleh Z hitung sebesar 2,981 dan nilai Z tabel pada 
taraf signifikansi 5% dan N=12 diperoleh Z tabel sebesar 1,96. Jadi disini 
nilai Z hitung = 2,981 > Z tabel = 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan sosial 
efektiv untuk meningkatkan hubungan interpersonal remaja di Panti 
Asuhan Kumuda Putra Putri Magelang Tahun 2005. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa 
layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan sosial efektiv untuk 
meningkatkan hubungan interpersonal remaja di Panti Asuhan Kumuda 
Putra Putri Magelang Tahun 2005. Dari hasil penelitian tersebut 
mengarahkan rekomendasi agar pembimbing di Panti Asuhan hendaknya 
bisa memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh remaja. Hal itu 
bisa dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling dan salah 
satunya adalah dengan layanan bimbingan kelompok. 


