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BAB V 

 KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal. 

Berdasarkan analisis data dan temuan fakta yang telah di uraikan dalam 

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris penelitian 

ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dengan 

komunikasi interpersonal siswa. 

Penelitian ini menunjukkan pengaruh variable X (konsep diri) 

terhadap variable Y (komunikasi interpersonal) hanya sebesar 22,36%. 

Pada  perhitungan uji signifikansi koefisien korelasi di dapat rhitung sebesar 

0,473 berarti konsep diri hanya memberikan kontribusi sebesar 22,36% 

terhadap komunikasi interpersonal. Sedangkan 77,64% adalah kontribusi 

faktor – faktor lain yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Seperti 

atraksi interpersonal, hubungan interpersonal, dan persepsi. 

 

B. Implikasi 

Konsep diri yang dimiliki mahasiswa Pendidikan Tata Niaga 

angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ternyata 

memiliki pengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Hal ini 
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menunjukkan bahwa konsep diri mempunyai peranan penting  pada 

komunikasi interpersonal mahasiswa Pendidikan Tata Niaga angkatan 

2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah konsep diri dalam belajar, 

beroganisasi, beribadah, bersosialisasi, dan dalam kegiatan apapun 

mahasiswa memiliki pengaruh terhadap komunikasi interpersonalnya. 

Mahasiswa yang memiliki konsep diri dalam hal ini mampu mengatasi 

masalah sehingga dapat meningkatkan komunikasi interpersonalnya. 

Sehingga terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dengan 

komunikasi interpersonal mahasiswa Pendidikan Tata Niaga angkatan 

2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, peneliti ingin 

memberikan saran – saran yang mungkin bermanfaat bagi Mahasiswa 

Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi. Saran tersebut sebagai berikut : 

1. Mahasiswa harus memiliki konsep diri positif yang akan 

mempengaruhi komunikasi interpersonalnya. Sebab mahasiswa 

merupakan agen perubahan yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat luas. Kebutuhan untuk berkomunikasi selalu ada, 

apalagi mahasiswa sudah ditingkat menikmati, merumuskan, dan 

melaksanakan masa perkuliahan diiringi organisasi. Hal ini pun 

akan berdampak pada keberhasilan akademiknya, bukan dapat 
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berprestasi tapi juga bermanfaat untuk lingkungan dimanapun dia 

dibutuhkan. 

2. Konsep diri merupakan peranan yang penting dalam komunikasi  

interpersonal sehingga diperlukan peningkatan pribadi yang positif 

sehingga mahasiswa memiliki peran agen of change dan stock iron. 

3. Bagi peneliti yang berminat terhadap masalah konsep diri agar terus 

menggali segala upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

meningkatkan komunikasi interpersonal. 

 


