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ABSTRAK 
 

Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk mengatasi masalah yang timbul sebagai hasil dari 
interaksi dengan lingkungan serta dapat menyesuaikan diri dengan aturan dan norma yang berlaku. 
Keterampilan sosial siswa perlu diidentifikasi dan dilatih selama kegiatan perkuliahan, agar hasil belajar 
dapat dioptimalkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi keterampilan sosial dan 
menyelidiki pengaruh keterampilan sosial terhadap hasil belajar Kimia Dasar I. Variabel penelitian adalah 
Keterampilan Sosial sebagai variabel bebas dan Hasil Belajar sebagai variabel terikat. Data keterampilan 
sosial diambil dengan teknik angket, menggunakan instrumen Angket. Data hasil belajar merupakan data ex 
post facto Mata kuliah Kimia Dasar 1.  Data angket keterampilan sosial siswa dianalisis dengan 
menggunakan skala likert. Selanjutnya data kuantitatif ditransfer kedalam skala kualitatif. Hubungan antara 
Keterampilan Sosial dengan Hasil Belajar dianalisis dengan menggunakan statistik korelasi dan regresi linier. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah keterampilan sosial mahasiswa Kimia angkatan tahun 2016/2017 
termasuk dalam kategori baik, dan ada pengaruh keterampilan sosial terhadap hasil belajar. Disarankan 
agar tenaga pendidik melatihkan dan memelihara keterampilan sosial mahasiswa, yang bermanfaat dalam 
memperbaiki kualitas pembelajaran. 

 
Kata kunci: keterampilan sosial, hasil belajar 

 
A. PENDAHULUAN 

Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk mengatasi masalah yang timbul sebagai 
hasil dari interaksi dengan lingkungan serta dapat menyesuaikan diri dengan aturan dan norma 
yang berlaku (Thalib, 2010:159). Keterampilan sosial seseorang dapat dilihat dari caranya 
berinteraksi saat menemukan masalah dalam suatu kelompok, serta bagaimana  menyesuaikan 
diri dengan kondisi kelompok yang ada. Keterampilan sosial dikatakan tinggi jika seseorang 
mampu menunjukan ciri keterampilan sosial seperti memiliki kesadaran situsional atau sosial, 
kecakapan ide, efektivitas, dan pengaruh kuat dalam melakukan komunikasi dengan orang atau 
kelompok lain, berkembangnya sikap empati, atau kemampuan individu melakukan hubungan 
dengan orang lain pada tingkat yang lebih personal, serta terampil berinteraksi. 

Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan perkuliahan, saat pembelajaran diberikan suatu 
permasalahan untuk diselesaikan dalam kelompok.  Mahasiswa dengan keterampilan sosial yang 
baik akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui interaksi antara teman dalam 
kelompok. mahasiswa dengan keterampilan sosial yang kurang baik cenderung diam dalam 
kelompok. Selain itu ada yang tidak  mempedulikan masalah yang ada, berperilaku seperti tidak 
ada masalah dan cenderung membahas topik di luar permasalahan. Hal ini berdampak pada 
evaluasi hasil pebelajaran, mahasiswa yang aktif akan memperoleh nilai lebih baik dibandingkan 
anak yang acuh tak acuh. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Naijan (2014:15), ada pengaruh yang 
signifikan antara sikap sosial (social skill) siswa terhadap hasil belajar. Jika keterampilan sosial 
siswa baik maka hasil belajarnya akan cenderung baik ketika diberikan evaluasi pembelajaran 
secara keseluruhan.  

Untuk itu keterampilan sosial siswa perlu diidentifikasi dan dilatih selama kegiatan 
perkuliahan, agar hasil belajar dapat dioptimalkan. Perlu pula dilihat hubungan antara variabel 
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tersebut dengan hasil belajar Kimia Dasar 1. Untuk mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa perlu 
memiliki sejumlah keterampilan sosial. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengidentifikasi keterampilan sosial mahasiswa semester 2 Angkatan Tahun 2016/2017. 
2. Mengidentifikasi pengaruh keterampilan sosial terhadap hasil belajar Kimia Dasar. 

 
Landasan Teori 
Pengertian Keterampilan Sosial (Social Skills) 

Keterampilan merupakan kemampuan untuk melaksanankan tugas secara fisik ataupun 
mental (Yulaelawati, 2004:18). Menurut Chaplin dalam Hasanudin (2011:31) Keterampilan adalah 
kemampuan tingkat tinggi untuk melakukan satu perbuatan motorik yang kompleks dan lancar. 
Menurut Verma dalam Hasanudin (2011:32) keterampilan (skills) yang berkaitan dengan 
kemampuan berinteraksi sosial disebut soft skills. Soft skill adalah terminologi sosiologi yang 
didefinisikan sebagai kemampuan dari beragam keterampilan seperti komunikasi, manajemen 
konflik, negosiasi, membangun tim, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Jadi dapat dikatakan 
bahwa kemampuan dari berbagai keterampilan dalam soft skill itu bisa disebut sebagai 
keterampilan sosial. 

Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul 
sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan serta dapat menyesuaikan diri dengan aturan dan 
norma yang berlaku. Keterampilan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin 
hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat 
atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik (feedback), memberi dan 
menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku dan sebagainya (Thalib, 
2010:159). 

Menurut Buck dalam Hasanudin (2011:32) keterampilan sosial merujuk kepada 
kemampuan-kemampuan khusus yang berkaitan dengan kecerdasan interpersonal. Pada tahun 
1995 Goleman mengamati bahwa orang-orang yang terampil dalam berinteraksi sosial memiliki 
kecerdasan sosial yang dapat menjalin hubungan dengan orang lain dengan cukup lancar, peka 
membaca reaksi dan perasaan mereka, mampu memimpin dan mengorganisasi dan pintar 
menangani perselisihan yang muncul (Hasanudin, 2011:32).  

Menurut Daviz dan Forsythe dalam Thalib (2010:159), dalam kehidupan remaja terdapat 
delapan aspek yang menuntut keterampilan sosial (social skills), yaitu; keluarga, lingkungan, 
kepribadian, rekreasi, pergaulan dengan lawan jenis, pendidikan/sekolah, persahabatan dan 
solidaritas kelompok, lapangan kerja. Dalam pengembangan psikososial remaja, maka aspek-
aspek yang menuntut adanya keterampilan sosial pada remaja harus dikembangkan sehingga 
remaja akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dan akibatnya remaja dapat 
memberi kondisi yang kondusif. Pendapat lain dikemukakan oleh Goleman menyatakan 
keterampilan sosial adalah seni atau kemampuan untuk menangani emosi orang lain dalam 
menggugah tanggapan yang ditanggapi (direspons) kepada orang lain (Hasanudin, 2011:32). 

Dari defenisi dan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial 
adalah kemampuan mengekspresikan emosi baik secara verbal maupun non verbal yang dapat 
diterima atau ditanggapi (direspons) serta bermanfaat bagi dirinya dan kemampuan untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 

 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Sosial 
Menurut Thalib (2010:159) Ada delapan faktor penentu keterampilan sosial yaitu sebagai berikut; 
a. Keluarga 
Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam mendapat pendidikan. 
Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga akan sangat berpengaruh dan akan 
menentukan bagaimana anak akan berinteraksi dengan lingkungannya. Anak-anak yang 
berkembang dalam keluarga yang tidak harmonis atau broken home, ia tidak mendapatkan 
kepuasan psikis yang cukup, maka ia akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal 
tersebut berdampak pada kurang saling pengertian (low mutual understending), kurang 
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menyesuaikan diri dengan tuntutan orang tua dan saudara, kurang mampu berkomunikasi secara 
sehat, kurang mampu mandiri, bekerja sama, dan mengadakan hubungan yang baik.  
Keharmonisan dalam keluarga tidak selalu identik dengan adanya orangtua yang utuh (ayah dan 
ibu), sebab dalam banyak kasus orang tua tunggal terbukti dapat berfungsi efektif dalam 
membantu perkembangan psikologi anak. Hal yang paling penting diperhatikan orang tua adalah 
menciptakan suasana yang demokratis didalam keluarga sehingga remaja dapat menjalin 
komunikasi yang baik dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Melalui komunikasi timbal-balik 
antara anak dan orang tua, segala bentuk konflik akan lebih mudah di atasi. Sebaliknya 
komunikasi yang kaku, dingin, terbatas, menekan, penuh otoritas akan memunculkan berbagi 
konflik yang berkepanjangan sehingga dapat menyebabkan hubungan sosial dalam keluarga 
antara anak dan orang tua dan saudara-saudaranya menjadi tidak harmonis. 
b. Lingkungan 
Dari lingkungan anak mengenal nilai dan norma yang berkembang. Anak harus didik untuk menilai 
mana yang baik dan yang buruk atau yang bertentangan dengan nilai dan norma yang 
berkembang dalam masyarakat agar anak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam 
masyarakat. Jika lingkungannya buruk, maka anak akan lebih cenderung berperilaku seperti 
keadaan lingkungan tersebut. Namun, ada kasus dimana anak dari lingkungan yang buruk mampu 
memiliki psikis yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma dalam 
masyarakat. Hal itu terjadi karena anak tersebut mampu membawa diri dengan baik dan mampu 
menguasai keterampilan-keterampilan sosial dan itu juga merupakan cermin dari pendidikan yang 
baik dalam keluarga. 
c. Kepribadian  
Secara umum penampilan sering diidentikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang, 
namun sebenarnya tidak. Sebenarnya apa yang ditampilkan tidak selalu menggambarkan pribadi 
yang sebenarnya. Dalam hal ini remaja tidak boleh menilai seseorang berdasarkan penampilannya 
saja dimana kalau tidak menarik dikucilkan. Disinilah pentingnya orang tua untuk memberikan 
penanaman nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seperti menghargai harkat dan martabat 
orang lain tanpa mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi atau penampilan. 
d. Rekreasi 
Rekreasi merupakan kebutuhan sekunder yang sebaiknya dapat terpenuhi. Melalui kegiatan 
rekreasi seseorang akan merasa mendapat kesegaran baik fisik maupun psikis, sehingga terlepas 
dari rasa lelah, bosan, monoton, serta mendapat semangat baru.  
e. Pergaulan dengan lawan jenis 
Anak dan remaja selayaknya tidak dibatasi pergaulannya hanya dengan teman-teman yang 
memiliki jenis kelamin yang sama. Pergaulan dengan lawan jenis akan memudahkan anak dalam 
mengidentifikasi sex role behavior yang menjadi sangat penting dalam persiapan berkeluarga 
maupun berumah-tangga. 
f. Pendidikan/sekolah 
Pada dasarnya sekolah mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak. Salah satu keterampilan 
tersebut adalah keterampilan sosial yang dikaitkan dengan cara-cara belajar yang efesien dan 
berbagai teknik belajar yang sesuai dengan pelajarannya. Dalam hal ini, peran orang tua adalah 
menjaga agar keterampilan-keterampilan tersebut tetap dimiliki oleh anak ataupun remaja dan 
dikembangkan terus menerus sesuai tahap perkembangannya. 
g. Persahabatan dan soladiritas kelompok 
Pada masa remaja peran kelompok dan teman-teman amatlah besar. Seringkali remaja lebih 
mementingkan urusan kelompok dibandingkan urusan dengan keluarganya. Hal tersebut 
merupakan sesuatu yang normal sejauh kegiatan yang dilakukan remaja dan kelompoknya 
bertujuan positif dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini orang tua perlu memberikan 
dukungan sekaligus pengawasan agar remaja dapat memiliki pergaulan yang luas dan bermanfaat 
bagi perkembangan psikososialnya. 
h. Lapangan kerja. 
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Cepat atau lambat setiap orang akan menghadapi dunia kerja. Keterampilan sosial untuk memilih 
lapangan kerja sebenarnya telah disiapkan sejak anak memasuki sekolah dasar (SD). Melalui 
berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah mereka telah mengenal berbagai lapangan pekerjaan 
yang ada dalam masyarakat. Setelah masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka mendapat 
bimbingan karir untuk mengarahkan karir masa depan. Dengan memahami lapangan kerja dan 
keterampilan sosial yang dibutuhkan, maka remaja yang tidak melanjutkan sekolah ke perguruan 
tinggi dapat menyiapkan diri untuk bekerja. 

 
 

Keterampilan Sosial yang Harus Dimiliki Peserta didik 
Menurut Jarolimek dalam Thalib (2010:162), keterampilan yang perlu dimiliki siswa mencakup : 
a. Living and working together,taking turns, respecting, the rights of others, being socially 

sesitive yaitu memuat aspek untuk hidup bekerja sama, menghargai hak orang lain, serta 
peka terhadap keadaan sosial. 

b. Learning self – control and self diraction yaitu keterampilan untuk mengontrol diri dan orang 
lain serta, 

c. Sharing ideas and experience with others yaitu keterampilan untuk saling ber-inegrasi antara 
satu dengan yang lainnya, saling bertukar pikiran dan pengalaman. 

 
Cara Mengembangkan Keterampilan Sosial 

Menurut Prayitno dalam Thalib (2010:163), keterampilan sosial siswa dapat 
dikembangkan saat pembelajaran di kelas dengan mengunakan metode-metode seperti; (a) 
Diskusi kelompok (diskusi kelompok besar/diskusi kelompok kecil); (b) Diskusi panel; (c) 
Simposium; (d) Ceramah; (e) Seminar; (f) Permainan peranan (role playing) atau sosiodrama; (g) 
pengecekan kembali daya ingat (Brain-storming); (h) Pemecahan masalah; (i) Inquiri; (j) Tutorial. 

Sementara itu cara-cara berketerampilan sosial yang dikembangkan kepada siswa dalam 
pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut; (a) Membuat rencana dengan orang lain; (b) 
Partisispasi dalam usaha meneliti sesuatu; (c) Partisipasi produktif dalam diskusi kelompok; (d) 
Menjawab dengan sopan pertanyaan orang lain; (e) Memimpin diskusi kelompok; (f) Bertindak 
secara bertanggung jawab dan; (g) Menolong orang lain (Thalib, 2010:163). 

Jadi melalui cara-cara di atas kita dapat mengetahui apakah siswa dapat memiliki 
keterampilan sosial dengan baik atau masih kurang. Jika siswa dikatakan memiliki keterampilan 
sosial dengan baik dapat dilihat ketika dia mampu berkomunikasi dengan baik sesuai aturan atau 
tata cara dengan sesama dalam kelompok.  

Beberapa prinsip dinamika kelompok agar kelompok demonstrasi tetap bekerja sama 
efektif, berhasil baik yang merupakan syarat dari produktifitas kelompok, mencakup; (a) Suasana 
(atmosphere); (b) Rasa aman (threat reduction); (c) Kepemimpinan bergilir (distributive 
leadership); (d) Perumusan tujuan (goal formulation); (e) Fleksibilitas (flexibility); (f) Mufakat 
(consensus); (g) Kesadaran kelompok (proses awarensess) dan; (h) Evaluasi yang terus-menerus 
(continual evaluation) (Thalib, 2010:163). 

Dengan demikian kelompok merupakan suatu wadah atau sarana untuk berkomunikasi 
dalam memproses keterampilan sosial siswa. Kelompok yang produktif adalah kelompok yang 
mampu mencapai tujuan kelompok dan mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap 
kebutuhan anggota-anggotanya. Produktifitas kelompok sangat bergantung pada kerja sama 
kelompok, kebersamaan dan kepemimpinan dalam kelompok. Kerja sama yang baik, yang 
seimbang antar individu-individu dalam suatu kelompok yang demokratis tidak ada namanya 
bekerja sendiri tetapi, semuanya harus dipelajari. Menurut Thalib (2010:164) dalam hal 
berkelompok, Keterampilan sosial siswa dapat berkembang dengan baik jika : 
a. Interaksi antar individu dalam kelompok.  Hal ini bisa terlaksana apabila individu dalam 

kelompok telah di bekali dengan berbagai keterampilan sosial termasuk cara berbicara, 
mendengar, memberi pertolongan, dan lain sebagainya  
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b. Suasana dalam suatu kelompok.   Yaitu suasana kerja dalam kelompok itu hendaknya 
memberi kesan semua anggota, bahwa mereka dianggap setaraf (equal) khususnya dalam 
pengembangan keterampilan sosial. 

 
Ciri Anak Dengan Keterampilan Sosial yang Tinggi 
Menurut Thalib (2010:165) dalam kegiatan pembelajaran di kelas anak yang memiliki 
keterampilan sosial yang tinggi akan memiliki sikap seperti; 
1) Memiliki kesadaran situsional atau sosial (social awareness) 
2) Kecakapan ide, efektivitas, dan pengaruh kuat dalam melakukan komunikasi dengan orang 

atau kelompok lain 
3) Berkembangnya sikap empati, atau kemampuan individu melakukan hubungan dengan orang 

lain pada tingkat yang lebih personal 
4) Terampil berinteraksi (interaction style) 

 
Dampak dari Perkembangan Keterampilan Sosial Peserta didik 

Jika anak memiliki keterampilan sosial yang baik maka dampak yang timbul adalah ia akan 
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dia tempati dan dapat berperilaku sesuai 
dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Anak dapat aktif secara baik dalam 
kelompok, menyumbangkan banyak informasi untuk mengembangkan potensi kelompok dalam 
mencapai tujuan kelompok dan sebagainya.  

Jika anak memiliki keterampilan sosial yang rendah maka akan menyebabkan anak sulit 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat menyebabkan rasa rendah diri, 
dikucilkan dari pergaulan cenderung berperilaku kurang normatif. Bahkan jika perkembangannya 
semakin memburuk maka akan menyebabkan gangguan jiwa, kenakalan remaja, tindakan 
kriminal, tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Jika dalam hal sepele di kelas saat pembelajaran 
maka anak yang memiliki keterampilan sosial yang rendah sulit beradaptasi dengan kelompok 
tempat ia belajar atau pun dengan keadaan di kelas. Selain itu ada juga perilaku lainnya seperti 
tidak suka di kritik dalam kegiatan diskusi, tidak bisa menghargai pendapat orang lain dan lain 
sebagainya. Itu merupakan beberapa contoh dampak dari sikap anak yang masih sangat terbatas 
pengembangan keterampilan sosial dalam dirinya. 

 
B. METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa program studi P. Kimia angkatan 
tahun 2016/2017. 
a) Teknik pengambilan sampel: Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling 

jenuh. 
b) Sampel: Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa program studi P. Kimia angkatan tahun 2016/2017. 
Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini yang merupakan variabel penelitian adalah: 
1. Variabel independen (Variabel bebas):Keterampilan Sosial. 
2. Variabel dependen (variabel terikat): Hasil belajar. 
Teknik Pengambilan Data 
Data keterampilan sosial diambil dengan teknik angket, menggunakan instrumen Angket. Data 
hasil belajar merupakan data ex post facto Nilai mata kuliah Kimia Dasar 1. 
Teknik Analisis Data 
Data angket keterampilan sosial siswa dianalisis dengan menggunakan skala likert. Dalam skala 
likert, data kuantitatif ditransfer kedalam skala kuantitatif. 
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Rumus yang digunakan adalah: 

keterampilan sosial =  

Keterangan :  
A = jumlah skor yang diperoleh 
B = jumlah maksimum 
Jumlah item angket adalah 35 buah pernyataan dan masing masing memiliki empat   alternatif 
jawaban. Maka range nilai skala ini dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut: 
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  Hubungan antara Keterampilan sosial dengan Hasil Belajar dianalisis dengan 
menggunakan statistik korelasi dan regresi linier. Pengaruh Keterampilan sosial terhadap hasil 
belajar dinyatakan dalam persamaan garis regresi Y = a + b1 X., dan selanjutnya diuji linieritas garis 
regresi. Setelah linieritas garis regresi diketahui dilakukan perhitungan koefisien korelasi. Untuk 
melihat harga koefisien korelasi signifikan atau tidak, maka perlu diuji signifikansinya dengan 
menggunakan statistik t atau membandingkannya dengan tabel korelasi. Analisis statistik 
dilakukan dengan program SPSS 

 
C. HASIL 
Hasil dari penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.  
1. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dihitung rata-rata skor kemampuan sosial siswa adalah 

77,2, termasuk kategori baik. Dapat dikatakan bahwa mahasiswa semester2 angkatan tahun 
2015/2016 memiliki keterampilan sosial yang baik. 

2. Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai koefisien korelasi 0,52 

Mencari besarnya sumbangan (kontribusi) variabel X terhadap Y dengan rumus: 
KP = r2 x 100% = 0,522 x 100% = 27,04% 
Artinya Keterampilan Sosialmemberikan kontribusi terhadap hasil belajar sebesar 27,04% dan 
sisanya 72,96% ditentukan oleh variabel lain. 
 
Menguji signifikan dengan rumus thitung: 

 
 
Kaidah pengujian: 
Jika thitung  ≥ ttabel, maka tolak Ho artinya signifikan dan 
       thitung ≤ ttabel, maka terima Ho artinya tidak signifikan 
Berdasarkan perhitungan di atas, α = 0,05 dan n = 97, uji dua pihak; 

dk =  sehingga diperoleh ttabel = 2,000 
1. Berdasarkan perhitungan di atas, α = 0,05 dan n = 97, uji dua pihak; 

2. dk =  sehingga diperoleh ttabel = 2,000 
3. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel, atau 6,93 > 2,000, maka Ho ditolak, artinya ada hubungan 

yang signifikan antara Keterampilan Sosial dengan hasil belajar. 
 

Pengaruh keterampilan sosial dengan hasil belajar dinyatakan dengan persamaan garis regressi: 
 Y = 25,183 + 0,68X 
Signifikansi garis regresi dihitung dengan mencari nilai F dan membandingkan dengan F tabel. : 

 
Fhitung  ≥ Ftabel, maka tolak Ho artinya signifikan dan 
Fhitung ≤ Ftabel, maka terima Ho artinya tidak signifikan 
Dengan taraf signifikan: α = 0,05 
Mencari Ftabel menggunakan tabel F dengan rumus: 

 

 

 

 
Setelah dihitung ternyata Fhitung > Ftabel atau > 3,96, maka tolak Ho dan terima Ha artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Keterampilan Sosial terhadap hasil belajar. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam penelitian ini, disimpulkan: 
1. Keterampilan sosial mahasiswa Kimia angkatan tahun 2016/2017 termasuk dalam kategori 

baik. 
2. Ada pengaruh keterampilan sosial terhadap hasil belajar 

Keterampilan sosial dapat  membantu siswa meningkatkan pemahamannya tentang diri 
sendiri, teristimewa dalam hal keterampilan sosial, yang pada akhirnya dapat membantu 
optimalisasi hasil belajar. Maka disarankan agar tenaga pendidik melatihkan dan memelihara 
keterampilan sosial mahasiswa, yang bermanfaat dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. 
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