
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikasi antarpribadi yang efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan 

seorang komunikator terhadap komunikan dapat diterima dan dipahami oleh 

si penerima pesan. Adanya kelima aspek humanistik dalam komunikasi 

antarpribadi juga memberikan sinyal yang kuat bahwa komunikasi yang 

terjadi dapat berkualitas dan efektif. Kelima aspek humanistik didalam 

penelitian ini masing-masing sangat berperan mana aspek yang terkuat dan 

mana aspek yang terlemah. Aspek yang paling terkuat dalam penelitian ini 

ialah aspek keterbukaan karena setiap pengajar muda mampu bersifat terbuka 

kepada peserta didik dan guru yang mengajar. Yang kedua ialah sikap 

mendukung, aspek ini termasuk cukup kuat karena pengajar muda dapat 

mendukung kegiatan peserta didik didalam jam maupun luar jam sekolah. 

Selanjutnya ialah aspek kesetaraan, karena pengajar muda tidak membeda-

bedakan peserta didik saat berkomunikasi didalam pembelajaran. Selanjutnya 

ialah aspek empati, dalam aspek ini pengajar muda yang peka mampu 
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mengetahui dan memahami kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Dan 

yang paling terakhir ialah aspek sikap positif, aspek ini bisa dibilang yang 

paling lemah karena meskipun pengajar muda sudah menerapkan sikap 

positif kepada peserta didik. Tetapi dari peserta didiknya sendiri masih 

banyak yang menggunakan tutur kata yang kurang sopan saat berkomunikasi. 

2. Komunikasi antarpribadi pengajar muda terbukti berperan meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik di SDN 01 Legundi. Pengajar muda bersikap 

terbuka, berempati, bersikap  mendukung, dan bersikap positip terhadap 

peserta didik serta dapat menempatkan diri terhadap peserta didik maupun 

guru- guru di SDN 01 Legundi sehingga tercipta hubungan yang baik, dekat, 

akrab dan nyaman dalam pembelajaran. Hubungan tersebut sangat membantu 

peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajarnya. 

3. Faktor pendukung komunikasi antarpribadi pengajar muda dengan peserta 

didik yaitu pengajar muda berhasil menerapkan sikap-sikap positip dengan 

peserta didik, dengan metode cerita dan tanya jawab peserta didik diharapkan 

dapat merespon apa yang disampaikan oleh pengajar muda. Selain itu, 

pengajar muda juga melakukan pendekatan dengan melihat karakteristik 

setiap peserta didik yang berbeda- beda. 

4. Faktor penghambat komunikasi antarpribadi pengajar muda dan peserta didik 

seperti kurangnya pengalaman dari pengajar muda dalam menghadapi 

kenakalan peserta didik, kesulitan mengelola suasana kelas jika peserta didik 

tidak tertib, adanya peserta didik yang malu bertanya jika belum paham 

dengan materi pembelajaran. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai 

peranan komunikasi antarpribadi pengajar muda dan peserta didik dalam 

meningkatkan motivasi belajar, ada beberapa hal yang hrus diperhatikan sebagai 

masukan dan saran: 

1. Untuk pengajar muda  

Diharapkan pengajar muda dapat lebih berperan lagi dalam melakukan 

komunikasi antarpribadi dengan peserta didik dengan menggunakan aspek 

humanistik. Selain itu pengajar muda juga diharapkan dapat menerapkan 

komunikasi antar pribadi yang baik dengan seluruh warga sekolah maupun 

masyarakat sekitar, agar semakin terciptanya keharmonisan dan hubungan 

yang baik antara pengajar muda, seluruh warga sekolah dan juga masyarakat 

sekitar. Untuk aspek humanistik yang paling lemah yaitu sifat positif yang 

kurang ditunjukkan oleh peserta didik, diharapkan pengajar muda dapat 

memberikan contoh sikap positif yang baik dan terus memberikan nasihat 

kepada peserta didik agar dapat memiliki sifat positif yang dapat membangun 

motivasi belajarnya. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan 

penelitian selanjutnya yang lebih baik, dengan menggunakan atau 

mengembangkan teori lain yang juga berhubungan dengan komunikasi 

antarpribadi. 
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3. Untuk dinas pendidikan Provinsi Lampung 

Diharapkan dapat lebih memperhatikan sarana dan prasarana serta kebutuhan 

belajar mengajar di sekolah-sekolah di daerah terpencil di seluruh Provinsi 

Lampung dan memperhatikan pembagian tenaga pengajar secara merata ke 

seluruh sekolah yang ada diProvinsi Lampung agar tidak adanya kesenjangan 

pendidikan yang didapatkan siswa di kota maupun di daerah-daerah terpencil.  


