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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 Pada bab lima yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi. Membahas 

mengenai simpulan dari hasil penelitian, implikasi, dan juga rekomendasi yang 

ditujukan untuk guru bimbingan konseling dan juga untuk peneliti selanjutnya. 

 

5.1 Simpulan 

Sesuai dengan masalah yang dikaji dan berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Gambaran umum komunikasi interpersonal siswa kelas XI SMK Assaabiq 

Tahun Ajaran 2014/2015 berada pada ketegori sedang. Artinya siswa di 

sekolah tersebut memperlihatkan intensitas komunikasi interpersonal yang 

relatif cukup pada beberapa aspek dan indikator dalam komunikasi 

interpersonal. 

b. Rancangan intervensi melalui teknik pelatihan asertif untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa berfokus pada peningkatan nilai skor 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Struktur intervensi dirancang 

dalam 7 rangkaian sesi.  

c. Hasil penelitian yang dilakukan kepada siswa dalam kelompok eksperimen 

dengan menggunakan teknik pelatihan asertif dalam meningkatkan 

komunikasi interpersonal menunjukkan perubahan yang signifikan pada 

komunikasi interpersonal siswa dari sebelum dengan sesudah diberi 

perlakuan teknik pelatihan asertif. Dengan kata lain, dapat dikatakan 

bahwa teknik pelatihan asertif efektif dalam  meningkatan komunikasi 

interpersonal siswa kelas XI SMK Assaabiq Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

5.2 Implikasi 

Seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. Komunikasi bisa dikatakan 

sangat menentukan proses berlangsungnya kehidupan manusia karena komunikasi 
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sebagai sarana untuk berhubungan antar sesama manusia. Salah satu tujuan 

komunikasi adalah untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan 

pertemuan interpersonal. Serta berfungsi membantu orang lain dalam interaksi 

interpersonal sehari-hari. Oleh karena itu seluruh staf sekolah diharapkan dapat 

berkerjasama dalam membantu meningkatkan komunikasi interpersonal siswa di 

sekolah karena komunikasi dalam hal ini sangat berperan penting dalam 

kehidupan siswa dan juga merupakan sumber-sumber rangsangan untuk 

membentuk kepribadian siswa. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Bagi Guru Bimbingan Konseling 

a. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa teknik pelatihan asertif efektif 

dalam meningkatkan komunikasi interpersonal siswa. Oleh karena itu guru 

bimbingan dan konseling dapat menggunakan teknik pelatihan asertif 

dalam meningkatkan komunikasi interpersonal siswa pada siswa 

SMA/SMK dengan berpedoman pada program yang telah disusun 

(terlampir).  

b. Guru bimbingan konseling hendaknya memverifikasi secara menyeluruh 

profil komunikasi interpersonal siswa yang dihasilkan penelitian ini, 

melakukan pengukuran tingkat komunikasi interpersonal siswa pada setiap 

jenjang tahun akademik sebagai analisis kebutuhan penunjang, 

memberikan layanan bimbingan yang lebih lanjut terhadap siswa yang 

memiliki komunikasi interpersonal yang rendah dengan memperhatikan 

setiap aspek dan indikator yang mana merupakan kesatuan utuh dalam 

pembentukan komunikasi interpersonal siswa.  

c. Sebelum melaksanakan program layanan mengenai pelatihan asertif dalam 

meningkatkan komunikasi interpersonal siswa pada setiap jenjang tahun 

akademik, guru bimbingan konseling sebaiknya melakukan need 

asessment terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran umum komunikasi 

interpersonal siswa di sekolah pada setiap jenjang tahun akademik. 
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d. Sebelum memberikan treatment, guru bimbingan konseling dapat 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas untuk 

memperoleh data mengenai kondisi belajar dan keseharian siswa yang 

berkaitan dengan komunikasi interpersonal. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa 

rekomendasi yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya, yaitu: 

a. Komunikasi interpersonal tidak hanya dialami oleh siswa SMK/SMA, 

namun dapat pula dialami oleh siswa SD, SMP dan Perguruan Tinggi. 

Untuk itu penggunaan teknik pelatihan asertif dalam meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa dapat dilakukan pada jenjang sekolah 

yang berbeda misalnya pada jenjang siswa SD, SMP, Perguruan Tinggi 

atau berbeda status sosial misalnya anak jalanan atau berbeda gender 

yaitu laki- laki dan perempuan. 

b. Teknik pelatihan asertif dalam meningkatkan komunikasi interpersonal 

dapat dilakukan secara studi kasus, peneliti selanjutnya dapat 

memfokuskan subjek penelitian pada sampel single subject sehingga 

validitas data tidak hanya bersifat statistik akan tetapi data deskriptif 

kualitatif. 

c. Membandingkan gambaran umum tingkat komunikasi interpersonal siswa 

dengan pengelompokkan usia, jenis kelamin, lingkungan, teman sebaya, 

dan kondisi ekonomi berdasarkan teori, konsep, dan aspek-aspek 

pembentuk komunikasi interpersonal yang berbeda. 

 

 

 

 

 


