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PSIKODRAMA UNTUK MENINGKATKAN RELASI PERTEMANAN 

SISWA SMP NEGERI 1 SAWIT BOYOLALI 

 

Abstrak. 

Relasi merupakan sebuah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka akan 

mengakibatkan hal negatif, seperti depresi, kecemasan dan kesepian. Namun 

sebaliknya, ketika kebutuhan untuk berelasi ini terpenuhi, maka orang akan 

menjadi bahagia. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pelatihan 

psikodrama untuk meningkatkan relasi pertemanan siswa SMP. Penelitian 

eksperimen ini menggunakan quasi experiment pretest-posttest control group 

design. Subjek penelitian 28 siswa yang mempunyai skor relasi pertemanan 

rendah dan sedang. Pengelompokan subjek dilakukan dengan menggunakan 

random assigment yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu, 13 siswa kelompok 

eksperimen dan 15 siswa kelompok kontrol. Psikodrama diberikan selama satu 

hari dengan 4 sesi yang mencakup pembukaan & perkenalan, warming up, action, 

refleksi & sharing. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

relasi pertemanan (α=0.834). Analisis data yang digunakan Mann Whitney U Test 

dan Wilcoxon T Test. Hasil uji hipotesis diperoleh Z skor = -2,421 dan Sig (2 

tailed) sebesar 0,015; p<0,05, hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan 

relasi pertemanan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol setelah dilakukan intervensi psikodrama. Artinya psikodrama efektif 

dalam meningkatkan relasi pertemanan siswa SMP. Faktor yang mendukung 

psikodrama dalam meningkatkan relasi pertemanan antara lain spontanitas dalam 

berperan sesuai dengan arahan fasilitator dan faktor teman dalam kelompok 

psikodrama yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sesi yang paling 

efektif dalam meningkatkan relasi pertemanan yaitu pada sesi pemanasan. Pada 

tahap pemanasan terdapat empat dari lima aspek relasi pertemanan yang diolah, 

sehingga peserta dapat berbaur dengan peserta lain dan bekerja sama untuk 

melakukan sesuatu sesuai arahan dari fasilitator. Selain itu psikodrama ini terdapat 

tindakan (roleplay) sehingga semua peserta langsung dapat mengekspresikan 

peran yang mereka perankan sehingga peserta terlatih dan mampu untuk 

merasakan apa yang dirasakan orang lain, dapat memotivasi diri sendiri maupun 

peserta lain untuk menjadi lebih baik. 

 

Kata kunci: psikodrama, relasi pertemanan, siswa smp 

 

Abstract 

Relations is a necessity which if that it’s fulfilled it will make negative effect, 

such as depression, anxiety and loneliness. However, when the need of relations is 

fulfilled, people will be happy. This research has purposed to know effectiveness 

of psychodrama intervention to improve friendship relations of junior high school 

students. This experimental research used quasi-experimental pretest-posttest 

control group design. The subject of sample is 28 students who has low and 

medium friendship relations scores. Subject is grouping with random assigment 

which is divided into 2 groups, that are 13 experimental group students and 15 

control group students. Psychodrama intervention is given for one day with 4 
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sessions which included opening & introductions, warming up, action, reflection 

and sharing. Data collection in this research used friendship relations scale (α = 

0.834). Analysis data used Mann Whitney U Test and Wilcoxon T Test. 

Hypothesis test results obtained by Z score = -2.421 and Sig (2 tailed) of 0.015; p 

<0.05, the results showed the significant deferences of friendship relations 

between the experimental group and the control group after doing psychodrama 

intervention. It means psychodrama is effective to improve friendship relations of 

junior high school students. The factors that supported psychodrama in friendship 

relations improvement is spontaneity in acting agree with the direction of the 

facilitator and friend factors in the psychodrama group that support one another. 

The most effective session in friendship relations improvement is the warming up 

session. In the warming up stage there are four out of five aspects of friendship 

relations that are processed, so participants can blend in with other participants 

and work together to do something agree with the facilitator direction. Besides 

that, there is psychodrama roleplay with the result that all participants can directly 

express the character that they are playing until that participants are trained and 

able to feel what anothers feel, can motivated themselves and other to be better. 

 

Keywords: psychodrama, friendship relations, junior high school students 

 

1. PENDAHULUAN 

Memiliki relasi adalah hal yang penting bagi setiap manusia. Berdasarkan need to 

belong theory (Baumeister dan Leary, 1995), relasi merupakan sebuah kebutuhan 

yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan hal negatif, seperti 

depresi, kecemasan dan kesepian.namun sebaliknya, ketika kebutuhan untuk 

berelasi ini terpenuhi, maka orang akan menjadi bahagia. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Poerwanti & Widodo (2002) bahwa kegagalan remaja dalam 

bersosialisasi dengan teman sebayanya akan menyebabkan remaja menjadi 

pemalu, menyendiri, kurang percaya diri atau justru berperilaku sombong, keras 

kepala, serta salah tingkah bila berada dalam situasi sosial. Menurut Benitez dan 

Justicia (2006) menyatakan bahwa kelompok teman sebaya yang bermasalah di 

sekolah akan memberikan dampak yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan, 

perilaku membolos, kurangnya sikap menghormati teman dan guru. 

Penelitian yang telah dilakukan  Newcomb dan Bagwell (1996) bahwa 

anak muda yang tidak memiliki kompetensi sosial dan penyesuaian diri yang 

rendah, disamping terlihat agresif dibandingkan anak-anak yang memiliki teman.  

French, Jansen, Riansari, dan Setiono (2003) juga menemukan bahwa anak-anak 
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yang tidak memiliki teman berperilaku yang lebih agresif, lebih senang untuk 

menyendiri, dan memiliki prestasi akademik yang rendah. 

Kemampuan menjalin relasi pertemanan di sekolah pada remaja dapat 

berpengaruh pada kehidupan sosial remaja (Rohman & Mugiarso, 2016). Dalam 

masa remaja, hubungan antara remaja dengan teman sebaya tidak selamanya 

berjalan baik. Kesalahpahaman atau kurang stabilnya emosi sering kali ditemui 

dalam suatu hubungan pertemanan. sebagian besar masalah remaja yang muncul 

di lingkungan sekolah diakibatkan karena cara interaksi dan cara menangani 

konflik tersebut yang salah, oleh sebab itu remaja perlu mencari solusi atas 

konflik agar tidak memunculkan masalah yang serius seperti depresi (Angraini 

dan Cucuani, 2014). 

Ketidakberhasilan menjalin pertemanan yeng berkualitas terbukti 

berpengaruh pada prestasi akademik di sekolah. Siswa yang tidak memiliki 

pengalaman positif atau mengalami perlakuan buruk dari teman akan menurun 

prestasinya dan mogok sekolah (Andayani, 2015). Selain itu, mereka juga 

memiliki resiko lebih besar menjadi korban bullying  (Elsenberg dan Aalsma, 

2005; Malcom, Jensen-Campbell, Rex-Lear, dan Waldrip, 2006;  Heilborn, dan 

Prinstein, 2008; McGrath dan Noble, 2010). 

Masalah yang sering muncul dalam lingkungan sekolah adalah masalah 

pertemanan. Masalah pertemanan adalah ketika merasa sulit dalam menjalin relasi 

pertemanan dan merasa diganggu serta tidak memiliki teman (Rohman & 

Mugiarso, 2016). Berdasarkan hasil studi Huneck (jurnal Halimah, Khumas & 

Zainuddin, 2016) mengungkapkan bahwa sebanyak 10% hingga 60% siswa di 

Indonesia telah melaporkan apabila dirinya mendapat ejekan, cemoohan, 

pemukulan, dorongan, atau tendangan dari teman sebaya yang dilakukan 

sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. 

Masalah pertemanan juga ditemukan pada siswa SMP di Sawit. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu, 8 

April 2017 di kelas VII, memperlihatkan adanya masalah pertemanan yang 

berujung pada kekerasan fisik dan verbal. Kejadian berawal ketika siswa (X) 

menulis, kemudian diejek oleh siswa (Y) dengan kata-kata “ejekan”. Awalnya (X) 
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diam dan tidak memperdulikan ejekan (Y), melihat (X) diam saja (Y) langsung 

memukul kepala (X) sambil mengejeknya. Selain itu (Y) sering menunjuk teman-

temannya untuk melempar kesalahan yang sebenarnya ia lakukan kepada teman 

yang lain.  

Didukung data awal menggunakan angket terbuka yang dilakukan pada 

hari Sabtu, 8 April 2017 kepada 84 siswa kelas VII dari empat kelas. Pada 

pertanyaan permasalahan yang terjadi di sekolah, diperoleh data sebagai berikut 

57% masalah dengan teman, 26% masalah melanggar tata tertib, 14% masalah 

membuang sampah sembarangan dan 3% menjawab tidak sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang terjadi di sekolah adalah mengenai masalah 

pertemanan. Masalah pertemanan yang dimaksud siswa adalah terjadi 

kesalahpahaman antar teman atau perselisihan pendapat, berantem sampai masuk 

BK, dan mengejek. Relasi pertemanan yang kurang baik harus segera diatasi 

karena dapat mempengaruhi prestasi akademik dan mogok sekolah. Hal yang 

lebih buruk dapat menyebabkan siswa menjadi depresi dan kesepian. Seseorang 

yang tidak memiliki teman akan kesepian, inferior, dan mengalami ketidakpuasan 

dalam hubungan interpersonal  (Parker & Asher, 1993).  

Meningkatkan relasi pertemanan dapat dilakukan melalui pemberian 

layanan bimbingan dan konseling. Konseling tidak hanya terdapat konseling 

individu tetapi terdapat pula konseling kelompok. Selain itu untuk meningkatkan 

relasi pertemanan siswa dapat melalui meningkatkan konsep diri dan pelatihan 

pengetahuan diri. Konsep diri dan asertif dapat ditingkatkan melalui psikodrama. 

Salah satu metode bimbingan kelompok adalah psikodrama, sehingga peneliti 

ingin menggunakan psikodrama untuk meningkatkan relasi pertemanan. 

Psikodrama merupakan bimbingan kelompok yang menggunakan suasana 

kelompok untuk memberi informasi atau mengentaskan permasalahan siswa. Para 

siswa diajak untuk bersama-sama bermain peran tanpa scrip sehingga sesuai 

imajinasi setiap orang dengan memahami peserta satu dengan yang lain. Hal 

tersebut menumbuhkan kepakaan peserta dengan yang lain agar peran yang 

dimainkan menjadi sebuah cerita yang mempunyai alur tanpa harus 
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berkomunikasi. Dengan demikian, selain menumbuhkan hubungan yang baik 

antar peserta kelompok, pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan, juga 

dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang 

diinginkan dalam kelompok. Menurut  Djuric (2006), psikodrama adalah bentuk 

aktif dari kelompok psikoterapi dimana situasi kehidupan individu disajikan di 

atas panggung dengan dukungan dari anggota kelompok. Berdasarkan paparan 

diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelatihan 

Psikodrama untuk meningkatkan relasi pertemanan siswa SMP Negeri 1 Sawit”. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Rancangan dalam penelitian ini 

adalah quasi experiment dengan bentuk desain pretest-posttest control group 

design. Subjek penelitian ini sebanyak 28 siswa dengan skor relasi pertemanan 

rendah dan sedang, yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 13 siswa kelompok 

eksperimen dan 15 siswa kelompok kontrol. Penentuan sampel dilakukan secara 

random sampling. Pengelompokkan sampel pada kelompok penelitian dilakukan 

dengan random assignment. 

Pengukuran tingkat relasi pertemanan menggunakan skala relasi 

pertemanan yang disusun oleh peneliti yang sebelumnya telah diuji validitasnya 

dengan menggunakan formula Aiken’s V. berdasarkan penilaian 10 rater, dari 64 

item terdapat 1 item yang tidak valid (V>0,70), dengan demikian 63 item 

favorable dan unfavorable akan digunakan sebagai skala uji coba relasi 

pertemanan. setelah dilakukan uji coba skala diperoleh reliabilitas 0,834. 

Skala relasi pertemanan terdiri dari lima aspek, yakni inisiatif (initiative), 

menghadapi pernyataan negatif (negative assertion), pengungkapan diri 

(disclosure), dukungan emosi (emotional support), dan manajemen konflik 

(conflict management). Pengukuran tingkat relasi pertemanan dilakukan 3 kali, 

yaitu screening yang digunakan sebagai pretest bertujuan memilih subjek 

penelitian, posttest dilakukan setelah tiga hari intervensi selesai, dan  follow up 

dua minggu setelah intervensi selesai. 



6 

 

Penelitian ini menggunakan modul psikodrama yang merujuk buku “The 

Power Of Psychodrama” dari Dzokic (2009). Intervensi dilaksanakan selama satu 

hari yang terdiri dari 4 sesi yang mencakup pembukaan & perkenalan, pemanasan 

(warming up), tindakan (action), refleksi & berbagi (sharing). Intervensi 

psikodrama dibawakan oleh M. Retmono Adi, S.Psi., Psikolog (Praktisi 

Psikodrama). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Uji hipotesis penelitian terbukti, ada perbedaan relasi pertemanan yang sangat 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah 

mendapatkan intervensi psikodrama. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U test 

diperoleh hasil Z skor = -0,510 dan Sig (2 tailed) sebesar 0,610;p<0,05. Siswa 

yang mendapat psikodrama cenderung mengalami penigkatan relasi pertemanan, 

sedangkan siswa yang tidak mendapatkan psikodrama cenderung menurun. 

Peningkatan dapat diketahui dari mean posttest kelompok eksperimen 18,54 dan 

posttest kelompok kontrol 11,00. 

Perubahan skor pretest, posttest dan follow up pada subjek dapat diketahui 

perbandingan perubahan mean antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen dalam grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Garfik Perbandingan Pretest-Posttest-Follow Up Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 
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Berdasarkan gambar 1 disimpulkan ada perbedaan relasi pertemanan 

sangat signifikan pada kelompok yang mendapatkan psikodrama sebelum  dan 

sesudah dilakukan intervensi. 

Peningkatan skor relasi pertemanan kelompok yang mendapatkan 

psikodrama juga dapat dilihat secara individual, sebagaimana terdapat pada 

gambar 2: 

 

 

 

 

 

Ada 7 dari 13 peserta mengalami peningkatan skor relasi pertemanan 

pretest, posttest, follow up, ada 3 dari 13peserta mengalami peningkatan skor 

relasi pertemanan pretest, posttest, dan follow up mengalami penurunan, ada 3 

dari 13 peserta mengalami peningkatan skor relasi pertemanan pretest, posttest, 

dan follow up tidak mengalami perubahan. 

3.2 Pembahasan  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah psikodrama efektif untuk 

meningkatkan relasi pertemanan siswa SMP. Berdasarkan hasil analisis Mann-

Whitney U-Test, perbandingan skor postest antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diperoleh nilai sig (2-tailed) = 0,015 (p<0,05) yang artinya 

terdapat perbedaan relasi pertemanan yang signifikan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Dengan demikian psikodrama efektif untuk 

meningkatkan relasi pertemanan siswa SMP. 

Psikodrama efektif dan mampu mengubah subjek untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik (personal growth). Sasaran utama yang ingin dicapai dari 

Gambar 2. Grafik Relasi Pertemanan Individu yang Mendapatkan Psikodrama 
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psikodrama adalah dapat membantu individu untuk mencapai pemahaman yang 

lebih baik mengenai dirinya hingga individu dapat menemukan konsep dirinya, 

menyatakan kebutuhannya dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan 

yang dialaminya (Corey, 2005). Dalam sesi psikodrama ini terdapat empat sesi 

pokok yaitu Pembukaan & perkenalan, pemanasan, tindakan, refleksi dan 

penutup.  

Menurut Mendelson (Brendgen, 2001) persahabatan atau pertemanan 

merupakan suatu proses bagaimana fungsi persahabatan (hubungan pertemanan, 

pertolongan, keintiman, kualitas hubungan yang dapat diandalkan, pengakuan diri, 

rasa aman secara emosional) terpuaskan. Menurut  Hartup (1992), pertemanan 

adalah hubungan persahabatan yang memiliki aspek kualitatif pertemanan, 

dukungan dan konflik. Pertemanan ditentukan bagaimana hubungan persahabatan 

berfungsi secara baik dan bagaimana pula seseorang dapat menyelesaikan dengan 

baik-baik apapun konflik yang ada. Berdasarkan pendapat dari kedua ahli 

tersebut, maka diperlukan keberanian untuk menjalin relasi pertemanan. 

Faktor yang mempengaruhi relasi pertemanan menurut Argyle H. dan 

Henderson K. (1997) diantaranya: lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Selain faktor-faktor tersebut, relasi pertemanan juga dapat ditumbuhkan dengan 

cara pelatihan pengetahuan diri (self-knowledge) (Farzad, Ensieh, Elham & Ali, 

2015), bimbingan kelompok  (Mella, Tri, Raja, 2015) dan psikodrama. Moreno 

(1943) mendefinisikan psikodrama adalah memberikan kesempatan orang untuk 

melihat kehidupan pribadi dengan cara pandang berbeda setelah kehidupan 

pribadi itu didramakan dan dimainkan oleh orang lain yang berada dalam 

kelompok bersamanya. Corey (2005) menyatakan psikodrama metode untuk 

mengubah peserta penelitian untuk memperoleh pengertian lebih baik tentang 

dirinya, agar dapat menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-

kebutuhannya, dan menyatakan reaksi-reaksi tekanan terhadap dirinya. 

Berdasarkan teori dari beberapa tokoh diatas dengan aspek-aspek relasi 

pertemanan yang diungkapkan oleh Dayakisni dan Hudaniah (2006) yang terdiri 

dari lima aspek, diantaranya: inisiatif, menghadapi pernyataan negatif, 

pengungkapan diri, dukungan emosi, dan manajemen konflik, sehingga dengan 
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psikodrama mampu meningkatkan relasi pertemanan dan supaya subjek 

mendapatkan pengetahuan dirinya yang lebih baik, mengetahui kebutuhan-

kebutuhan dirinya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap siswa SMP Negeri 1 Sawit yang mempunyai relasi 

pertemanan rendah maupun sedang dengan mendapatkan intervensi psikodrama 

dapat meningkatkan relasi pertemanan. Sebelumnya siswa SMP Negeri 1 Sawit 

yang memiliki relasi pertemanan yang rendah maupun sedang, cenderung diam, 

tidak percaya diri, malu-malu ketika bertemu dengan teman baru atau teman 

bukan berasal dari kelas maupun sekolah yang sama, setalah mendapatkan 

psikodrama subjek dapat mempunyai keberanian menyapa, berinteraksi dan 

menjalin hubungan pertemanan. selain itu subjek juga berani mengungkapkan 

pendapatnya di depan orang lain, dapat bekerja sama, dapat memotivasi diri 

sendiri dan orang lain dan lebih berkarakter. Hal tersebut penting dilakukan 

karena jika subjek tidak mempunyai teman akan dapat menyebabkan subjek 

menjadi pendiam, merasa sendiri bahkan bisa menjadi depresi. Selain itu dapat 

mempengaruhi prestasi akademik dan menyebabkan membolos. 

Psikodrama dapat meningkatkan relasi pertemanan melalui proses 

penerapan intervensi yang terdiri dari sesi perkenalan, pemanasan, tindakan dan 

refleksi, yang diakhiri berbagi pada setiap sesi. Intervensi yang dilakukan peneliti 

bertujuan mengelola semua aspek relasi pertemanan, selain itu kegiatan 

psikodrama dilakukan secara spontan, dan menuntut kreatif peserta. Hal tersebut 

sesuai dengan teori dari Moreno (1943) yang mengatakan faktor keberhasilan 

psikodrama dikarenakan spontanitas dalam berperan sesuai arahan terapis, dan 

faktor teman dalam kelompok psikodrama yang saling mendukung satu dengan 

yang lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat disimpulkan bahwa diantara 13 

peserta yang mengalami kenaikan skor posttest relasi pertemanan, RZ merupakan 

peserta yang mengalami kenaikan skor posttest yang signifikan. RZ memiliki skor 

pretest 135 yang tergolong rendah dan ketika posttest mengalami kenaikan skor 

menjadi 194 dengan kategori tinggi. Ketika follow up dilakukan skor RZ naik tapi 

tidak signifikan menjadi 195 dengan kategori tinggi. Peserta lain yang juga 
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menunjukkan perubahan skor pretest-posttest yang signifikan yaitu BL. Hasil skor 

BL menunjukkan kenaikan yang signifikan pada skor posttest yaitu dari skor 

pretest 157 yang tergolong kategori sedang, ketika posttest naik menjadi 211 yang 

tergolong kategori tinggi. Pada tahap follow up dilakukan skor BL naik tapi tidak 

signifikan menjadi 216 yang tergolong sangat tinggi.  

Pengaruh yang paling besar dari psikodrama pada sesi pemanasan. Pada 

sesi pemanasan sudah mulai masuk pada bagian inti dari psikodrama dan empat 

dari lima aspek relasi pertemanan yang diolah. Pada sesi ini terdapat pengulangan-

pengulangan hal yang sama dalam setiap tema sehingga membuat para peserta 

muncul keberanian, muncul rasa percaya diri untuk berperan dan peserta juga 

dapat bekerja sama untuk saling melengkapi menjadi sebuah tema yang diarahkan 

fasilitator. 

Hal tersebut terlihat pada peserta RZ dan BL yang mengalami peningkatan 

skor yang sangat signifikan. Hal tersebut juga terlihat dari hasil observasi, 

evaluasi dan penilaian yang menyatakan bahwa RZ dan BL sebelum mengikuti 

psikodrama, mereka pendiam, malu, dan tidak percaya diri, tetapi setelah 

mengikuti psikodrama mereka menjadi tidak pendiam, tidak malu, lebih percaya 

diri dan dapat berbaur dengan peserta lain. Selain pada sesi pemanasan, waktu dan 

durasi dalam setiap sesi psikodrama juga dapat mempengaruhi kondisi peserta 

dalam meningkatkan relasi pertemanan siswa. 

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian tersebut, maka dapat kita 

ketahui bahwa ada perbedaan skor relasi pertemanan pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol pada saat pengukuran posttest. Sedangkan pada kelompok 

eksperimen terjadi peningkatan skor yang signifikan pada saat pengukuran pretest 

ke posttest. Oleh karena itu, maka psikodrama efektif untuk meningkatkan relasi 

pertemanan pada siswa SMP. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : Pertama, psikodrama efektif meningkatkan relasi pertemanan pada siswa 

SMP. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan ditemukan bahwa rerata (mean) 
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relasi pertemanan yang mendapatkan psikodrama 18,54 lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang tidak mendapatkan psikodrama 11,00. Peningkatan rerata relasi 

pertemanan yang signifikan terjadi pada rentang pretest-posttest yang 

mendapatkan psikodrama. Sementara pada rentang posttest-follow up tidak 

mengalami perubahan rerata atau tetap, yang artinya setelah lepas dalam 

kehidupan sehari-hari, pengaruh psikodrama cenderung tidak menetap atau 

bersifat sementara. Kondisi tersebut menunjukkan perlu diberikan psikodrama 

secara periodik agar siswa dapat mempunyai kemampuan yang lebih permanen 

atau menetap yang menjadi skill peserta dalam relasi pertemanannya. 

Kedua, faktor yang mendukung psikodrama dalam meningkatkan relasi 

pertemanan antara lain spontanitas dalam berperan sesuai dengan arahan 

fasilitator dan faktor teman dalam kelompok psikodrama yang saling mendukung 

satu dengan yang lainnya. Faktor yang menghambat antara lain peserta yang 

terlalu pasif dan pendiam, sehingga tidak dapat berbaur dengan peserta lain. 

Ketiga, sesi yang paling efektif dalam meningkatkan relasi pertemanan 

yaitu pada sesi pemanasan. Pada tahap pemanasan terdapat empat dari lima aspek 

relasi pertemanan yang diolah, sehingga peserta dapat berbaur dengan peserta lain 

dan bekerja sama untuk melakukan sesuatu sesuai arahan dari fasilitator. Selain itu 

psikodrama ini terdapat tindakan (roleplay) sehingga semua peserta langsung 

dapat mengekspresikan peran yang mereka perankan sehingga peserta terlatih dan 

mampu untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, dapat memotivasi diri 

sendiri maupun peserta lain untuk menjadi lebih baik. Selain itu, pada setiap akhir 

sesi terdapat berbagi (sharing), untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada 

diri peserta dan peserta dapat langsung mengungkapkan di depan orang lain, 

sehingga peserta langsung mempraktekkan pengungkapan diri atau pendapat 

peserta selama mengikuti psikodrama. 
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