
   

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dilakukan 

sebelumnya dalam penelitian di Sekolah Menengah Negeri 1 Kampar Timur 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

   Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

komunikasi non verbal kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya 

berjalan, serta gerak isyarat guru rumpun IPS terhadap motivasi belajar 

siswa, baik berdasarkan nilai thitung yang menyatakan bahwa thitung > ttabel 

maupun tingkat signifikansi. Adapun persentase pengaruh yang paling 

dominan adalah komunikasi non verbal kontak mata guru sebesar 20,1%, 

kemudian komunikasi non verbal postur tubuh dan gaya berjalan sebesar 

12,0%, dan komunikasi non verbal sentuhan sebesar 10,7%, serta 

komunikasi non verbal gerak isyarat sebesar 8,8%. 

   Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara komunikasi non verbal ekspresi wajah dan suara guru rumpun IPS 

terhadap motivasi belajar siswa, baik berdasarkan nilai thitung yang 

menyatakan bahwa thitung < ttabel maupun tingkat signifikansi. Hasil ini 

terbukti dari kecilnya persentase pengaruh variabel komunikasi non verbal 

ekspresi wajah dan suara guru rumpun IPS terhadap motivasi belajar siswa 

yang hanya masing-masing sebesar 5,7% dan  8,3%. 



   

 

   Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

komunikasi non verbal secara simultan guru rumpun IPS terhadap 

motivasi belajar siswa, baik berdasarkan nilai Fhitung yang menyatakan 

bahwa Fhitung > Ftabel maupun tingkat signifikansi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa sub variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang bermakna terhadap motivasi belajar siswa dengan 

persentase pengaruh sebesar 42,3%. 

   Hasil penelitian membuktika bahwa sub variabel komunikasi non verbal 

yang paling mempengaruhi adalah komunikasi non verbal kontak mata 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan persentase pengaruh 

sebesar 20,1%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran 

yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut: 

   Disarankan agar guru mempertahankan komunikasi non verbal kontak 

mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, serta gerak isyarat agar 

siswa tetap termotivasi dan semangat dalam belajar 

   Disarankan agar guru meningkatkan komunikasi non verbal ekspresi 

wajah dan suaranya agar motivasi belajar siswa semakin tinggi. 

   Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meninjau kembali faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, misalnya dengan 

meneliti faktor komunikasi verbal guru terhadap motivasi belajar siswa. 

  


