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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif-deskriptif yang 

pelaksanaanya bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Selabintana sebagai tempat 

peneliti melakukan pelatihan praktik mengajar. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa dalam proses pembelajaran di kelas tinggi Sdn 1 Selabintana. 

Data diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara yang dilakukan dengan dua 

informan guru di kelas tinggi.  

1. Kemampuan Komunikasi Interpersonal Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa dalam proses pembelajaran dikelas tinggi sudah 

dapat dikatakan dengan baik, baik yang dimaksud disini adalah siswa sudah mampu 

menyampaikan maksud pesan yang ingin mereka sampaikan kepada komunikan 

dengan berperilaku sebagaimana mestinya seperti: terarah, tertstruktur, jelas dalam 

berbicara atau menguasi artikulasi, mengatur penggunaan bahasa, nada bahasa, 

menghargai adanya perbedaan pendapat. Kemampuan komunikasi interpersonal 

tersebut terjadi oleh adanya peran penting dari guru pada saat mengisi materi 

pembelajaran, guru harus bisa perperan ganda selayaknya role model bagi siswa. 

Dengan berperan ganda guru tentu dapat berinteraksi efektif dengan siswa, 

mengetahui bagaimana kesulitan yang mereka hadapi dan sama-sama memecahkan 

permasalah tersebut. Pembiasaan yang dilakukan oleh guru yaitu dengan membuat 

aturan atau tata terbit ketika akan memulai berkomunikasi dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan setiap siswa ketika akan memulai berbicara diharuskan 

untuk bersikap sopan, mengangkat tangan kanan ketika akan menyelasa 

pembicaraan orang lain, diberikan waktu ±2menit/siswa untuk berkomunikasi baik 

dalam menyampaikan pandapat, ide-ide, gagasan, aturan atau tata tertib ini 
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diberlakukan oleh guru guna menjadikan siswa untuk disiplin dalam waktu, 

menghargai pendapat orang lain, dan menerima jika adanya kritik.   

Kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif akan menjadi pondasi 

awal yang kuat bagi siswa atau peserta didik. Hal ini tercermin dari dampak yang 

dihasilkan untuk siswa atau peserta didik, mereka senantiasa dapat memiliki sikap 

percaya diri, berani, tegas dalam mengutarakan pendapatnya, ide-ide, gagasan, dan 

berargument dimuka umum. Kemampuan komunikasi interpersonal ini membawa 

peran lain kepada siswa mereka senantiasa dapat mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya, kecakapan, serta menjadikan karakteristik pribadinya menuju arah 

yang positif. Kemampuan komunikasi yang efektif bukan tidak mungkin dapat 

menghasilkan hasil akhir dari proses pembelajaran dengan baik dan maksimal. 

2. Peran Kemampuan Komunikasi Interpersonal Siswa dengan Proses 

Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan peran kemampuan 

komunikasi interpersonal siswa dalam proses pembelajaran dikelas tinggi membawa 

perubahan yang cukup baik bagi siswa atau peserta didik, karena dalam proses 

pembelajaran terjadinya interaksi dua arah dari guru dengan siswa, penyampaian 

interaksi dalam pembelajaran diartikan dengan hubungan timbal balik diantara guru 

dan siswa. Terjalinnya interaksi yang baik diantaranya keduanya maka 

penyampaian pesan dalam pemberian isi materi yang berikan oleh guru akan 

tersampikan dengan baik sehingga mendapatkan kesamaan makna, sehingga tujuan 

dasar dalam berkomunikasi tercapai.  Peran kemampuan komunikasi interpersonal 

dalam proses pembelajaran akan membentuk sikap siswa yang awalnya bersikap 

pasif dan tidak melibatkan diri dalam proses pembelajaran menjadi aktif dan 

melibatkan diri.  

Komunikasi dalam pembelajaran tidak dapat dipisahkan karena proses 

pembelajaran terjadi akibat adanya komunikasi. Komunikasi interpersonal yang 

efektif atau tidaknya akan tergantung dari bagaimana siswa itu sendiri, jika mereka 

terkesan merasa kurang percaya diri merasa khawatir argumentasinya keliru, 
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bersikap masa bodoh karena sudah ada temannya yang menjawab pertanyaan 

sehingga pada akhirnya siswa atau peserta didik benar-benar tidak memahami isi 

materi berdampak pada proses pembelajaran yang membuat hasil belajar siswa 

menjadi rendah.  

B. Saran  

Saran diberikan oleh peneliti untuk membangun dan memperbaiki menjadi 

lebih baik lagi, adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Untuk Siswa 

a. Siswa diharapkan untuk mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

interpersonal dengan ikut serta aktif selama proses pembelajaran berlangsung 

b. Siswa diharuskan untuk dapat membantu teman lainnya dengan memberi 

motivasi agar mereka dapat berani untuk mengemukakan pendapat ketika 

proses pembelajaran  

c. Siswa diharapkan dapat memanfaatkan hasil kemampuan komunikasi 

interpersonal berupa sikap percaya diri, rasa empati untuk hal-hal yang 

bermanfaat ketika mereka terjun ke masyarakat 

2. Untuk Guru 

a. Guru sebaiknya dapat memfasilitasi siswa untuk bersikap tidak malu-malu, 

khawatir untuk berkomunikasi saat proses pembelajaran 

b. Guru sebaiknya lebih semangat lagi untuk memilih berbagai macam model 

pembelajaran yang bervariasi guna tujuan pembelajaran tercapai dengan 

maksimal 

c. Guru sebaiknya mencerminkan dirinya dengan baik, mendidik, berperilaku 

dengan baik karena siswa meniru dari apa yang mereka lihat 

d. Guru sebaiknya lebih kreatif lagi dalam menyampikan isi materi pembelajaran 

kepada siswa sehingga siswa tidak cepat bosan saat pembelajaran berlangsung 

3. Untuk Sekolah  

a. Sekolah sebaiknya menyediakan kelangkapan fasilitas yang dibutuhkan pada 

saat proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, 
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sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam kegiatan prosesm pembelajaran 

berlangsung 

b. Melakukan pemberian motivasi, dan arahan bagi guru untuk dapat selalu 

meng update kemampuan mendidik agar dalam proses pembelajaran siswa 

mampu menghasilkan output yang maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


