
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisa dan pengujian hipotesis serta pembahasan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Ada hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Keterampilan 

Berkomunikasi Siswa, disebabkan karena adanya pola asuh orang tua  yang 

baik  terhadap anaknya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengontol 

kegiatan anak, memberikan masukan dan suasana kekeluagaan yang 

harmonis, sehingga anak tersebut bisa menyampaikan kemampuan yang 

dimilikinya baik itu keterampilan akademik maupun non akademiknya. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,304 dengan p = 0,003 pada taraf signifikan 0,05. Apabila hasil 

tersebut diinterpretasikan secara kasar atau sederhana dengan 

mencocokkan hasil perhitungan dengan angka indeks korelasi “r” product 

moment, ternyata besarnya rxy (0,304) yang besarnya berkisar antara 0,70 -

1,00 berarti antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi  

Dengan memeriksa tabel nilai “r” product moment ternyata bahwa 

dengan Df sebesar 93 diperoleh “r” tabel pada taraf signifikansi 95% sebesar 

0,207 sedangkan pada taraf signifikansi 99% sebesar 0,270. Dengan 

demikian dapat diketahui “r” hitung lebih tinggi daripada “r” tabel pada taraf 

signikansi 95% tetapi tidak pada taraf signifikansi 99% 
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B. Saran – Saran 

Mengingat penting nya pola asuh orang tua dalam memberikan bimbingan 

maka saran ini ditujukan kepada  

1.  Siswa 

Siswa hendaknya lebih meningkatkan keterampilan berkomunikasi agar 

dapat meningkatkan hubungan baik dengan guru, orang tua, teman 

sebaya. 

2. Konselor. 

Konselor hendaknya dapat memberikan bimbingan kepada siswa tentang 

keterampilan berkomunikasi siswa agar siswa dapat lebih mudah dalam 

berkomunikasi ketika berinteraksi di dalam lingkungan sekolar atau diluar 

sekolah. 

3. Guru  

Guru diharapkan untuk lebih aktif berkomunikasi dengan tata bahasa 

yang baik ketika memberikan materi ajar agar siswa dapat dengan  

mudah menangkap materi ajar dan belajar berkomunikasi dengan 

menggunakan tata bahasa yang baik.  

4. Orang Tua 

Orang tua hendaknya senantiasa memberikan bimbingan dan 

pembiasaan yang baik dirumah dengan terus menggunakan cara yang 

baik dalam berkomunkasi dengan anak-anaknya ketika berinteraksi 

dilingkungan rumah tangga akar dapat memberikan kebiasaan yang baik 

kepad anak. 

5. Bagi Peneliti yang Lain 

Diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 



 


