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Rumusan penelitian ini adalah “Apakah melalui pemberian layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing dapat meningkatkan 

keterampilan sosial pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun 

Ajaran 2015/2016?”.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa melalui pemberian layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Lubuk Pakam 

Tahun Ajaran 2015/2016. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pengumpulan data melalui angket keterampilan sosial untuk menjaring 

data tentang keterampilan sosial siswa yang sebelumnya diuji cobakan untuk 

mengetahui validitas dan reliabelitas angket. Instrumen diberikan sebelum dan 

sesudah pemberian layanan bimbingan kelompok teknik role playing. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling (PTBK) yang 

terdiri dari 2 siklus, siklus I dan siklus II masing-masing siklus dilakukan dua kali 

pertemuan. Analisis data menggunakan perhitungan persentase. 

Berdasarkan hasil analisis angket sebelum diberikan tindakan, diketahui 

bahwa dari 326 orang siswa diperoleh 10 orang siswa yang bermasalah dalam 

keterampilan sosial melalui teknik sampling purposive. 10 orang siswa tersebut 4 

memperoleh skor dengan kriteria cukup dan 6 orang siswa memiliki kriteria 

kurang, sehingga pra siklus diperoleh rata-rata 0%. Dari hasil analisis data pada 

siklus I setelah diberikan tindakan diketahui 4 orang siswa yang mengalami 

peningkatan keterampilan sosial, sehingga persentase keberhasilan memperoleh 

40%. Pada siklus II terjadi peningkatan pada keterampilan sosial siswa yaitu 80% 

karena diperoleh 8 orang siswa yang mengalami peningkatan. Walaupun masih 

ada 2 orang yang dikategorikan sedang, namun tingkat keberhasilan layanan 

sudah mencapai target yakni di atas 75%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial siswa 

dapat ditingkatkan melalui pemberian layanan bimbingan kelompok teknik role 

playing pada kelas VII di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun Ajaran 2015/2016.  
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