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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan maka 

penulis menarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal dan bentuk 

hubungan antara variabel komunikasi interpersonal dan variabel prestasi 

belajar siswa ialah linear artinya hubungan seperti garis lurus dan ini 

merupakan syarat untuk menggunakan uji regresi linear dan di peroleh regresi 

yaitu  Y = 3,785 + 0,861Xmengandung arti bahwa nilai konsisten variabel 

Prestasi adalah sebesar 3,785 Koefisien regresi X sebesar 0,861 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1% nilai komunikasi interpersonal maka nilai 

prestasi bertambah 0,861. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel komunikasi interpersonal guru 

terhadap prestasi belajar siswa adalah positif. Berdasarkan nilai t : diketahui 

nilai t hitung sebesar 12,933> 2,032 t tabel, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap variabel 

Prestasi belajar, Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat diketahui juga 

bahwa Pengaruh variabel Komunikasi Interpersonal Guru terhadap Prestasi 

Belajar Siswa sebesar 83,1% yang diperoleh dari nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,831.Diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 

maka dapat disimpulkan berkorelasi dan nilai pearson korelasi ialah 0,912 dan 

berada pada kategori tingkat hubungan sempurna. 

Pengaruh Komunikasi Interpersonal guru terhadap Prestasi Belajar 

Siswa SDN 002 Desa Kiyap Jaya dapat berupa prestasi akademik dan non-

akademik, hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang telah dibagikan kepada 

siswa sebagai berikut: 

1. Siswa sering mendapat peringkat dikelas dan jawaban yang paling tinggi 

ialah Setuju yaitu sebanyak 82,3% 

2. Siswa pernah menjadi juara saat mengikuti perlombaan dibidang olahraga 

dan jawaban yang paling tinggi ialah setuju yaitu sebanyak 47,2%. 
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3. Siswa pernah menjadi juara saat mengikuti perlombaan dibidang seni dan 

jawaban yang paling tinggi ialah setuju yaitu sebanyak 47,2% 

Berdasarkan tabel coefficient bahwa Komunikasi Interpersonal Guru 

berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar Siswa.Hasil analisis regresi 

diperoleh persamaan garis regresi sederhana Prestasi Belajar Siswa SDN 002 

Desa Kiyap Jaya dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal guru.Jadi 

semakin tinggi tingkat Komunikasi Interpersonal Guru Maka Semakin 

meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SDN 002 Desa Kiyap Jaya Kecamatan 

Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.Komunikasi Interpersonal guru yang 

baik dapat memotivasi dan memberi semangat kepada siswa agar lebih giat 

belajar dan memperoleh hasil atau prestasi yang baik pula. 

 

B. Saran 

Melalui tulisan ini penelitian penulis ingin memberikan saran yang 

berhubungan dengan komunikasi interpersonal guru terhadap prestasi belajar 

siswa SDN 002 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten 

Pelalawan. Sebagai berikut:  

1) Kepada Kepala sekolah diharapkan mampu memperhatikan komunikasi 

interpersonal guru supaya guru meningkatkan komunikasi interpersonal 

yang baik. 

2) Kepada guru SDN 002 Desa Kiyap Jaya untuk meningkatkan lagi 

komunikasi interpersonal diantaranya: 

a. Untuk meningkatkan kesediaan siswa membuka diri. 

b. Untuk lebih meningkatkan rasa empati, dan menghayati perasaan siswa 

c. Untuk senantiasa mendukung secara spontan agar menciptakan 

suasana yang bersifat motivasi dan mendukung perilaku siswa 

d. Untuk lebih mengakui bahwa kedua belah pihak yaitu guru dan siswa 

mempunyai kepentingan yang sama. 
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3) Kepada siswa diharapkan untuk meningkatkan prestasi belajar dengan cara 

menjalin komunikasi interpersonal yang baik seperti tidak malu bertanya, 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, lebih memperhatikan guru ketika 

menjelaskan, aktif sebagai siswa dan lain-lain. 

Demikian yang dapat penulis sarankan, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan 

kritikan dan saran yang membangun. 


