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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Pidato adalah seni berbicara untuk menyampaikan ide, gagasan, atau 

pemikiran di hadapan massa, audiens, atau orang banyak pada waktu dan tempat 

tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Berpidato merupakan kegiatan 

berbicara di depan banyak orang, maka diperlukan kepercayaan diri yang cukup 

tinggi agar seseorang mampu tampil dan menyampaikan isi pidatonya dengan baik. 

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang 

bahwa dirinya mampu untuk mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri 

maupun lingkungan serta situasi yang dihadapinya sehingga merasa mampu untuk 

dapat mencapai berbagai tujuan dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 

Dalam hal ini, seseorang yang memiliki kepercayaan diri dalam berpidato berarti 

dia merasa yakin dan mampu akan potensi yang dimilikinya, namun tetap belajar 

untuk mengasah kemampuan atau potensinya tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri 

dengan kemampuan berpidato siswa kelas XI MA Nurul Huda Kabupaten 

Sukabumi tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan diri dan 

kemampuan berpidato siswa kelas XI MA Nurul Huda Kabupaten Sukabumi 

tahun pelajaran 2017/2018 dengan nilai koefisien korelasi yang menunjukkan 

angka 0,436 dan termasuk kategori sedang. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung = 2,823 dan nilai tabel uji-t untuk 

taraf signifikan 5% dengan n = 36 diperoleh nilai sebesar 2,026. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (t 

hitung > t tabel), maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 

2. Tingkat kepercayaan diri siswa kelas XI MA Nurul Huda Kabupaten Sukabumi 

tahun pelajaran 2017/2018 tergolong tinggi karena memiliki nilai rata-rata 
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112,44 dari total nilai 160. Hal ini ditunjukkan dari persentase hasil penelitian 

dari 36 siswa sebesar 70,3%. 

3. Tingkat kemampuan berpidato siswa kelas XI MA Nurul Huda Kabupaten 

Sukabumi tahun pelajaran 2017/2018 tergolong tinggi karena memiliki nilai 

rata-rata 62,89 dari total nilai 80. Hal ini ditunjukkan dari persentase hasil 

penelitian dari 36 siswa sebesar 78,6%. 

 

B. Saran 

1. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan lebih meningkatkan kepercayaan diri dalam 

kehidupan sehari-hari terutama di depan publik agar memicu untuk berani 

tampil karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

berkomunikasi dengan orang asing dan nilai sosial yang dimilikinya. 

Kemudian siswa diharapkan dapat lebih mempelajari tentang keterampilan 

berpidato dan meningkatkan kemampuannya dalam berpidato. 

2. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi pada siswa 

agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri pada saat 

berbicara di depan umum terutama pada proses pembelajaran. Selanjutnya, 

guru diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang 

berpidato dan dapat mengeksplorasi kemampuan berpidato siswa di dalam 

maupun luar lingkungan sekolah. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian 

ini dengan memperhatikan faktor lain yang dapat berpengaruh juga pada 

kemampuan berpidato ataupun terhadap kepercayaan diri sehingga lebih 

bermanfaat di dunia pendidikan. 


