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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi terhadap komunikasi interpersonal 

mahasiswa asal Malaysia Di Jurusan BK FIP Unimed Tahun Ajaran 2017/2018 

hal ini di ketahui dari hasil pre-test mempunyai rata-rata (M) = 66 dan standar 

deviasi (SD) = 14,23 sedangkan post-test rata-rata (M) = 96,1 dan standar deviasi 

(SD) = 10,9 dan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh data Jtabel lebih besar dari  

Jhitung  (2 > 0). Karena Jtabel lebih besar dari Jhitung, maka hipotesis ditolak hal ini 

diperkuat dengan persamaan rumus Z. karena nilai Ztabel yaitu -1,645 dan itu lebih 

bedar dari nilai Zhitung adalah -2.366, maka hipotesi ditolak artinya terdapat 

perbedaan antara sebelum dan setelah diberi perlakuan sehingga, komunikasi 

interpersonal mahasiswa setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan teknik 

diskusi lebih tinggi daripada sebelum mengikuti bimbingan kelompok dengan 

teknik diskusi. 

B. Saran- Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai saran yang bisa dikemukakan 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

Adapun saran yang dikemukakan penelitian adalah : 

1. Diharapkan bagi mahasiswa penelitian ini dapat membantu mahasiswa 

untuk mengatasi masalah komunikasi interpersonal yang ia alami.
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2. Diharapkan bagi dosen pembimbing akademik penelitian ini dapat 

bermanfaat dalam menindak lanjuti kegiatan layanan bimbingan kelompok 

khususnya kegiatan bimbingan kelompok untuk  membantu mahasiswa asal 

Malaysia lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan dan dapat 

mengatasi masalah komunikasi interpersonal. 

3. Diharapkan bagi peneliti lainnya dapat melanjutkan penelitian komunikasi 

interpersonal mahasiswa asal Malaysia  untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonal. 

4. Diharapkan bagi peneliti lainnya dapat dijadikan bahan masukan dan 

sumber refrensi dalam penelitian di bidang yang sama terutama untuk 

menumbuh kembangkan kemampuan dan keterampilan meneliti serta 

menulis. 

5. Diharapkan bagi konselor penelitian ini dapat bermanfaat dalam menindak 

lanjuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kegiatan lanjutan berupa 

konseling kelompok atau konseling individu agar mahasiswa asal Malaysia 

dapat lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan dan dapat 

mengatasi masalah komunikasi interpersonal. 

 

  


