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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Komunikasi interpersonal siswa pada kelompok eksperimen kelas VIIB 

mengalami perubahan setelah diberikan perlakuan, yang mana terlihat dari 

hasil sebaran angket post-test setelah diberikan perlakuan yaitu terletak 

pada kategori TINGGI, dengan hasil rata-rata 175,6 dengan uraian sebagai 

berikut: 16 orang siswa berada pada kategori tinggi dengan hasil 

persentase 53.33%, kemudian pada kategori sedang sebanyak 13 orang 

siswa dengan persentase 43,34% dan pada kategori sangat tinggi sebanyak 

satu orang siswa dengan persentase 3,33%. 

2. Komunikasi interpersonal siswa pada kelompok pembanding kelas VIIC 

tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak adanya pemberian 

perlakuan, yang mana terlihat dari hasil sebaran angket post-test tanpa 

diberikan perlakuan yaitu terletak pada kategori SEDANG, dengan hasil 

rata-rata 169,6 dengan uraian sebagai berikut: 18 orang siswa berada pada 

kategorisasi sedang dengan hasil persentase 60% dan 12 orang siswa pada 

kategoriasasi tinggi dengan hasil persentase 40%. 

3. Layanan bimbingan kelompok berpengaruh terhadap komunikasi 

interpersonal siswa yang terlihat dari kelompok eksperimen yang 

diberikan perlakuan yaitu pemberian layanan bimbingan kelompok pada 

kelas VIIB. Siswa mengalami perubahan komunikasi interpersonalnya 

yang terlihat dari hasil analisis statistik uji normalitas dan uji t-test untuk 

uji beda. Yang mana pada hasil tabel paired samples test menunjukkan 

hasil nilai signifikansi (2-tailed) yaitu 0,118 (p <0,05). Sehingga hasil 

pemberian layanan bimbingan kelompok mengalami perubahan pada 

komunikasi interpersonal siswa yang signifikan (berarti). 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa, hendaknya siswa dapat meningkatkan komunikasi 

interpersonal dalam diri yang dimiliki dan dapat berpengaruh kedalam 

perilaku sehari-hari termasuk kedalam lingkungan sekolah. 

2. Bagi Orang Tua, diharapkan agar orang orang tua hendaknya mengetahui 

perilaku anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, apakah anak dapat 

berinteraksi dengan teman sebayanya dengan baik atau tidak. Orang tua 

dapat membimbing anak untuk memunculkan rasa percaya diri dengan 

pemikiran yang positif dan keterbukaan agar anak dapat lebih percaya diri 

untuk berkomunikasi interpersonal diluar lingkungan keluarga. 

3. Bagi Guru, terutama guru pembimbing diharapkan dapat mengoptimalkan 

kembali perannya yaitu melalui layanan bimbingan konseling dengan 

mengajak siswa aktif dan memunculkan keberanian siswa dalam 

mengungkapkan pendapat siswa tersebut. 

 

 

C. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Bimbingan Konseling 

Dengan ditemukannya hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap komunikasi 

interpersonal siswa di SMP N 25 Kota Jambi, dimana variabel komunikasi 

interpersonal berada pada kualitas baik. Hasil penelitian ini memberikan 

gambaran bahwa komunikasi interpersonal siswa dilingkungan pendidikan 

(sekolah) memberikan sumbangsi terhadap layanan bimbingan konseling 

terutama dalam pemberian layanan secara kelompok. 

Pada setting sekolah terdapat beberapa komponen pendidikan yang 

harus bekerja sama dengan baik agar tercapainya perkembangan siswa 

secara optimal. Saah satu komponen pendidikan tersebut adalah 

bimbingan konseling. Bimbingan konseling pada dasarnya merupakan 

upaya pemberian bantuan yang diberikan guru pembimbing kepada siswa 

dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, dilakukan secara 
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sistematis dan berkesinambungan agar siswa tersebut dapat memahami 

dirinya sehingga mampu mengarahkan diri dan dapat berperilaku sesuai 

norma serta bertindak sesuai tuntutan tugas-tugas perkembangan masa 

remajanya. 

Adanya temuan bahwa layanan bimbingan kelompok 

mempernpengaruhi komunikasi interpersonal siswa, menarik bila hal 

tersebut dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan program bimbingan 

konseling di SMP N 25 Kota Jambi. Hal ini memberikan kesempatan 

kepada guru pembimbing untuk memanfaatkan layanan bimbingan 

konseling dalam hal mempertahankan dan meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa serta terus memperhatikan siswanya. Guru 

pembimbing dapat memberikan layanan bimbingan konseling baik dengan 

format klasikal maupun kelompok secara bergantian dengan topik yang 

menarik dan berbeda untuk dapat menarik perhatian siswa. 


