
BAB V

PENUTUP

A. Simpulan 

Berdasarkan kepada pokok persoalan yang dirumuskan yang 

dilakukan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil  penghitungan dari persentase diperoleh 27 siswa yang tidak 

mempunyai komunikasi interpersonal keluarga yang sangat tinggi ini 

dapat dilihat dari kriteria penafsiran persentase berdasarkan aspek 

tingkatan yang kategori sangat tinggi dengan hasil persentase 38.57%, 

dan 1 siswa mempumyai tingkat komunikasi interpersonal keluarga 

dengan hasil persentase 1.43%,. Maka dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan tingkat komunikaasi interpersonal keluarga berada dalam 

kategori sangat tinggi siswa yang tidak berkomunikasi interpesonal 

dengan orang orang tua.
2. Hasil  penghitungan  dari presentase diperoleh 18 siswa tidak mempunyai

tingkat motivasi belajar yang sanagt tinggi ini dapat dilihat dari kriteria 

penafsiran persentase berdasarkan aspek tingkatan yang kategori sangat 

tinggi dengan hasil persentase 25.71%, dan 3 siswa mempumyai tingkat 

motivasi belajar sangat rendah dengan hasil persentase 4.29%,. Maka 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat motivasi belajar 

berada dalam kategori sangat tinggi siswa yang tidak termotivasi dalam 

belajar.
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3. Dari hasil penelitian  terdapat pengaruh komunikasi interpersonal 

keluarga terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 Kota  Jambi 

sebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,715  lebih besar 

dari r tabel sebesar 0.2352 . rhitung > rtabel (0,715 > 0.2352). 
Dari hasil penelitian pengaruh komunikasi interpersonal keluarga 

terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 Kota  Jambi sebesar 

51.1%, sedangkan sisanya sebesar 48.9% dijelaskan oleh faktor - faktor 

lain diluar dari variabel komunikasi interpersonal keluarga terhadap 

motivasi belajar.
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya  hal ini berarti 

semakin baik komunikasi interpersonal keluarga maka motivasi belajar siswa 

untuk belajar akan semakin tinggi. Tingginya motivasi belajar siswa maka 

hasil belajarnya juga akan semakin tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi guru 
Sebaiknya  memperhatikan komunikasi yang baik dengan siswa karena di

lingkungan sekolah gurulah yang paling banyak berperan penting untuk 

memotivasi siswa agar semakin giat untuk belajar dan tentu saja itu 

semua tergantung dari komunikasi antara guru dan siswa. 

2. Bagi Orang Tua
Selain komunikasi interpersonal guru, sebaiknya semua yang terkait 

seperti orangtua dan pemerintah juga harus ada komunikasi yang baik 
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dengan siswa, sebab motivasi belajar siswa bukan hanya didapatkan di 

lingkungan sekolah tetapi di lingkungan keluarga ataupun masyarakat 

juga agar siswa lebih merasakan dorongan yang positif untuk terus 

belajar sepanjang hayat. 
3. Bagi Siswa

Siswa diharapkan mampu meningkatkan dan mempertahankan motivasi 

belajar yang tergolong tinggi dengan cara meningkat frekuensi, durasi, 

perhatian, keteraturan, keluasan dan jumlah orang, dan kedalaman pesan 

ketika berkomunikasi interpersonal baik komunikasi siswa dengan orang 

tua dan  guru maupun antar sesama siwa untuk mempererat hubungan 

interpersonal sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar.
4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian serta pola proses pembelajaran 

yang lebih baik untuk mencapai tujuan belajar.
5. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam 

pengayaan ilmu Bimbingan Konseling khususnya psikologi pendidikan. 

Perlu dipertimbangkan bahwa intensitas komunikasi interpersonal 

keluarga memberikan peran terhadap motivasi belajar sebesar 51.1% 

sehingga terdapat 48.9% faktor lain yang mempengaruhi motivasi 

belajar. Dan diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi motivasi belajar, melengkapi penelitan selanjutnya 

dengan teknik pengumpulan data yang lain serta memperluas ruang 

lingkup populasi penelitian.

C. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Bimbingan Dan Konseling
Berdasarkan hasil temuan penelitian seperti yang telah diuraikan 

diatas jelaslah kiranya bahwa kajian tentang pengaruh komunikasi 
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interpersonal keluarga terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 

Kota  Jambi implikasinya dapat diwujudkan dalam bentuk :
1. Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegrasi dalam 

pendidikan di sekolah mempunyai peranan penting untuk membantu 

siswa mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat 

perkembangannya.
2. Komunikasi orang tua besar kontribusinya terhadap peningkatan 

terbentuknya karakter siswa, oleh karena itu orang tua harus mau 

meluangkan waktu untuk mendengarkan keinginan dan keluhannya, 

karena anak yang memiliki akhalak/moral yang baik, selalu dekat dan 

dibimbing oleh orang tua.
3. Motivasi belajar telah memberikan kontribusi yang sangat berati bagi 

karakter siswa, sehingga perlu ada peningkatan sehingga terbentuknya 

karakter, moral, atau akhalak dapat terwujud
4. Guru  BK/konselor dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi siswa dengan orang tua. Guru pembimbing 

diharapkan dapat membantu siswa dalam mengatasi permasalahan 

tersebut sehingga siswa mampu untuk mengembangkan motivasi dalam 

hal meraih prestasi dalam hal akademik.
5. Peran  guru Bimbingan Konseling dalam pelaksanaan kegiatan BK di 

SMP19 Kota Jambi bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, guru 

pembimbing hendaknya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

tentang pelaksanaan kegiatan BK sehingga memiliki wawasan yang 

mendalam terhadap kegiatan-kegiatan BK di Sekolah.


