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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial terdapat dua indikator terkuat diantaranya sikap mendukung 

dengan nilai korelasi 407 dan nilai signifikan 0,002 > α = 0,05 yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara indikator sikap 

mendukung yang terhadap kinerja peliputan reporter yang menunjukkan 

bahwa sikap mendukung berada pada kategori korelasi sedang. 

Selanjutnya indikator kesetaraan dengan nilai korelasi 416 dan nilai 

signifikan 0,002 > α = 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 

dan positif antara indikator kesetaraan terhadap kinerja peliputan reporter 

yang menunjukkan bahwa sikap mendukung berada pada kategori korelasi 

sedang. 

2. Untuk uji hipotesis terdapat nilai rxy = 0,484 > rtabel = 0,324 dan nilai sig = 

0,002 < α = 0,05 maka hipotesis (Ha) diterima, yang artinya terdapat 

hubungan yang signifikan dan positif antara Komunikasi Interpersonal 

Koordinator Liputan dengan Kinerja Peliputan Reporter Riau Televisi 

(Rtv) Pekanbaru. Sedangkan, variabel X (Komunikasi Interpersonal 

Koordinator Liputan) terhadap variabel Y (Kinerja Peliputan Reporter) 

terdapat nilai korelasi 0,484 atau 48,4% dan nilai sig = 0,002 < α = 0,05 

yang berarti memiliki hubungan yang signifikan dan positif. 

3. Koefisien yang didapatkan adalah sebesar 0,484 yang berdasarkan 

interpretasi pedoman koefisien korelasi berada pada jarak interval 0,40 – 

0,599 yang termasuk dalam kategori hubungan sedang.. Hal ini berarti 

jalinan hubungan komunikasi interpersonal koordinator liputan terhadap 

kinerja peliputan reporter telah terbina dengan baik sehingga lebih mudah 

untuk meningkatkan kinerja peliputan reporter Riau Televisi (Rtv) 

Pekanbaru. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Kepada koordinator liputan Riau televisi (Rtv) Pekanbaru, agar lebih 

memberikan sikap keterbukaan kepada reporter maupun karyawan yang 

berada dibawah pimpinannya. Agar reporter dapat memberikan kinerja 

yang lebih efektif lagi sehingga dapat membuat berita dengan hasil yang 

maksimal. 

2. Diharapkan kepada koordinator liputan Riau televisi (Rtv) Pekanbaru 

untuk mempertahankan sikap kesetaraan antara pimpinan dan karyawan 

agar lebih mudah lagi menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik. 

3. Diharapkan kepada pihak Riau Televisi (Rtv) Pekanbaru dapat 

mempertahankan komunikasi interpersonal yang terjalin dengan baik. 

Dengan komunikasi interpersonal yang baik akan tercipta iklim yang lebih 

nyaman sehingga kinerja peliputan yang dihasilkan reporter juga akan 

lebih optimal. 

 


