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ABSTRAK 
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Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Bermain Peran Terhadap 
Pengurangan Perilaku Agresif Pelaku Bullying Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 
Binjai Kab. Langkat. Skripsi. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 
Program Studi Bimbingan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 
Negeri Medan. 
 
 Permasalahan dalam  penelitian ini adalah : Adakah pengaruh pemberian 
layanan bimbingan kelompok teknik bermain peran terhadap pengurangan 
perilaku agresif pelaku bullying siswa kelas XI SMA Negeri 1 Binjai Kab.Langkat 
Tahun Ajaran 2014/2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik bermain peran dalam 
mengurangi perilaku agresif pelaku bullying siswa saat kelas XI SMA Negeri 1 
Binjai Kab.Langkat Tahun Ajaran 2014/2015. 
 

Jenis penelitian ini adalah ekperimen semu dengan desain pre-test dan 
post-test. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling dari siswa kelas XI yang berjumlah 35 siswa di SMA Negeri 
1 Binjai Kab.Langkat tahun ajaran 2014/2015 sehingga diketahui 10 orang siswa 
yang akan diberikan layanan bimbingan kelompok. Data penelitian dikumpulkan 
dengan menggunakan angket yaitu angket perilaku agresif siswa sebanyak 40 
butir yang terlebih dahulu diujicobakan dan dianalisis oleh peneliti untuk 
mendapatkan angket yang valid dan reliable. Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji wilcoxon atau uji j yaitu 
untuk melihat apakah ada peningkatan pengurangan perilaku agresif siswa kelas 
XI SMA N 1 Binjai Kab. Langkat 2014/2015 .  
 

 Hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini adalah nilai Jhitung 
= 21, Jtabel = 8. Dengan demikian, Jhitung > Jtabel yaitu 21 > 8. Data test awal (Pre-
test) diperoleh rata-rata 65.6 sedangkan setelah pemberian layanan bimbingan 
kelompok dengan menggunakan teknik bermain peran (Post-test) diperoleh rata-
rata 90.8, artinya rata-rata siswa setelah mendapat layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik bermain peran lebih tinggi dari pada sebelum mendapat layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik bermain peran (90.8 > 65.6), artinya ada 
pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik bermain peran terhadap 
pengurangan perilaku agresif pelaku bullying siswa kelas XI SMA N 1 Binjai 
Kab. Langkat 2014/2015. Ini berarti hipotesis yang berbunyi ada pengaruh 
bimbingan kelompok dengan teknik bermain peran terhadap pengurangan perilaku 
agresif siswa kelas XI SMA N 1 Binjai Kab. Langkat 2014/2015 di terima.  

 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bimbingan 

kelompok dengan teknik bermain peran dapat mengurangi perilaku agresif  siswa 
kelas XI SMA N 1 Binjai Kab. Langkat 2014/2015 .  
 
Kata kunci : Bimbingan Kelompok, teknik bermain peran, perilaku agresif. 




