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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dengan taraf signifikan 95% 

pada N = 42 diperoleh diketahui rhitung 0,630 > rtabel 0,304 (0,630 > 0,304). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

komunikasi orang tua dan anak terhadap minat sekolah siswa kelas XI di 

SMA NU Sumenep dengan kategori hubungan bersifat kuat. 

 

B. Implikasi 

Implikasi dalam penelitian dimaksudkan menjelaskan tentang 

konsekuensi keterlibatan suatu objek dengan adanya temuan dalam penelitian 

yang dilakukan. Implikasi dalam penelitian ini yaitu jika dalam keluarga terjalin 

komunikasi interpersonal dengan baik khususnya antara orang tua dan anak, 

maka hal ini akan menyebabkan anak memiliki minat atau kemauan untuk 

bersokalah. Sebaliknya, jika hubungan komunikasi interpersonal dalam 

keluarga tidak terjalin seutuhnya atau kurang baik, maka hal ini tidak menutup 

kemungkinan akan berdampak pada kurangnya kemauan atau minat anak 

untuk bersekolah. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan adanya hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu terdapat adanya hubungan antara komunikasi 

interpersonal orang tua dan anak terhadap minat sekolah siswa kelas XI SMA 

NU Sumenep. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan serta analisis data yang 

diperoleh, maka saran yang dapat dikemukakan yaitu: 

a. Bagi lembaga 

Setelah diketahuinya ada hubungan antara komunikasi interpersonal orang 

tua dan anak terhadap minat sekolah siswa, maka alangkah baiknya 

persoalan tersebut diperhatikan terutama bagi guru BK di SMA Nu 

Sumenep. Salah satu cara yang bisa disarankan untuk mengatasinya yaitu 

menginformasikan persoalan tersebut kepada semua wali murid agar ikut 

andil dalam merubah sikap atau minat anak dan memberikan pengarahan 

dan motivasi yang baik pada anak. 

b. Bagi keluarga 

Diketahuinya hal tersebut, maka disarankan kepada keluarga khususnya 

orang tua untuk meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kepada 

anak di dalam keluarga. 

c. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memperluas penelitian 

selanjutnya, seperti halnya mencari tahu pengaruh dari adanya hubungan 

komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap minat sekolah. 

 


