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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai 

pengaruh komunikasi interpersonal guru ekonomi terhadap perilaku belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh guru dikategorikan “baik” dengan persentase sebesar 

75,6%. Sedangkan perilaku belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

dikategorikan “baik” dengan persentase sebesar 76,5%. Selanjutnya, 

Hasil observasi selama proses belajar mengajar guru ekonomi 

menggunakan komunikasi interpersonal dengan baik,  dapat dilihat 

pada observasi 1 sebesar 70% termasuk  kategori “baik”, observasi 2 

sebesar 70% termasuk  kategori “baik”, observasi 3 sebesar 80% 

termasuk  kategori “baik”, dan pada observasi 4  sebesar 90% termasuk  

kategori “sangat baik”, dengan rata-rata sebesar 77,5. 

2. Hasil uji korelasi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan 

anatara komunikasi interpersonal guru ekonomi terhadap perilaku 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 5 Pekanbaru. Hal ini terbukti dengan perolehan nilai rhitung 

0,191< 0,629 > 0,161. 

3. Hasil analisis persamaan regresi variabel komunikasi interpersonal guru 

ekonomi terhadap perilaku belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

bernilai positif dengan persamaan regresiŶ = 35,172+ 0,629 yang 
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berarti jika pengaruh yang diperoleh dari komunikasi interpersonal guru 

ekonomi bernilai konstan, maka perilaku belajar siswa mempunyai nilai 

sebesar 35,172. Nilai koefisien (b) yaitu sebesar 0,629 yang berarti 

bahwa apabila veriabel komunikasi interpersonal guru ekonomi (X) 

naik satu satuan maka variabel perilaku belajar siswa (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesa 0,629. Dengan demikian semakin baik 

komunikasi interpersonal maka akan semakin tinggi pula perilaku 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 5 Pekanbaru. 

4. Hasil perhitungan kofisiean determinasi diperoleh nilai R Square 

sebesar 0,395 atau 39,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

kontribusi komunikasi interpersonal guru ekonomi (X) terhadap 

perilaku belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi (Y) adalah sebesar 

39,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapat hasil yang 

telah diuraikan pada kesimpulan di atas.berdasarkan hal tersebut, penulis ingin 

memberikan saran yang diharapkan dapat membantu guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. Adapun saran tersebut yaitu: 

1. Kepada Kepala Sekolah diharapkan mampu memperhatikan 

komunikasi interpersonal guru ekonomi supaya guru ekonomi mampu 

menerapkan komunikasi interpersonal yang baik. 
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2. Kepada guru ekonomi diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi 

komunikasi interpersonal diantaranya yaitu: 

a. Keterbukaan, dalam hal meningkatkan kesediaan siswa 

membuka diri, mereaksi siswa, merasakan pikiran dan perasaan 

yang ada. 

b. Empati, untuk lebih meningkatkan rasa empati, memahami dan 

mneghayati perasaan yang dialami siswa. 

b. Dukungan, untuk lebih meningkatkan kesediaan mendukung 

secara spontan untuk menciptakan suasana yang bersifat 

memotivasi dan mendukung perilaku siswa. 

c. Sikap positif, untuk lebih meningkatkan sikap yang positif 

terhadap diri guru sendiri, siswa dan situasi sebagai upaya 

mendorong dan menghargai akan pentingnya orang lain. 

d. Kesetaraan, untuk lebih mengakui bahwa kedua belah pihak 

yaitu guru dan siswa mempunyai kepentingan yang sama, dan 

pertukaran komunikasi yang seimbang serta menjadikan 

suasana menjadi lebih menarik, akrab dan lebih nyaman. 

3. Kepada siswa diharapkan untuk mampu membiasakan perilaku belajar 

yang baik pada dirinyadiantaranya yaitu: 

a. Pribadi mandiri,pribadi yang mampu mengenal dan mampu 

menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu 

mengarahkan dirinya dan pada gilirannya dapat mewujudkan 

dirinya secara optimal. 
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a. Pribadi efektif, mampu melakukan kegiatan pembelajaran 

yang tepat dan mendapatkan hasil sebaik-baiknya serta dapat 

diterapkan dalam berbagai aspek kehidupannya. 

b. Pekerja produktif,mampu melaksanakan pekerjaannya dengan 

hasil yang bermakna dan optimal. 

4. Diharapkan dengan komunikais interpersonal guru ekonomi yang baik 

dapat mengubah perilaku belajar siswa menjadi lebih baik. 

5. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan 

komunikasi interpersonal guru dan perilaku belajar siswa. 

 


