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BAB V 

 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai bagaimana hubungan interpersonal Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata universitas 

subang Tahun 2018. Peneliti menggunakan konsep faktor yang menumbuhkan 

hubungan interpersonal dari Jalaludin Rakhmat (2016) yang terdiri dari tiga 

indikator, yakni : Percaya, sikap suportif dan sikap terbuka. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 105 responden anggota 

kelompok kuliah kerja nyata yang didalamnya ada mahasiswa fakultas ilmu 

komunikasi kelas reguler dengan menggunakan instrumen penelitian kuisoner, 

wawancara, observasi, dokumentasi serta bahan pustaka, peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dalam kelompok 

kuliah kerja nyata Tahun 2018 mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari 

anggota kelomponya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indikator 

percaya berada pada interval kuat/tinggi dengan persentase 78,14%. Hal ini 

ditandai dengan anggota kelompok kuliah kerja nyata merasa mahasiswa 

fikom berhubungan tanpa menilai dan mengendalikan, mahasiswa fikom 

berusaha mengertikan posisi dan perasaan anggota kelompok,mahasiswa 
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fikom tidak menyimpan rahasia terhadap anggota kelompok, dan 

mahasiswa fikom berempati terhadap anggota kelompok. 

2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dalam kelompok 

kuliah kerja nyata tahun 2018 dinilai memiliki sikap suportif yang sangat 

tinggi dengan persentase 93,19%.. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa fakultas ilmu komunikasi dalam kuliah kerja memiliki 

sikap suportif sangat kuat terhadap anggota kelompok, yang ditandai 

dengan mahasiswa fikom menyampaikan gagasan tanpa mengecam gagasan 

dari anggota lain, mahasiswa fikom bekerja sama dalam mecari solusi dalam 

pemecahan masalah, mahasiswa fikom tidak menyelimuti motif terpendam 

terhadap anggota lain, dan mahasiswa fikom menganggap anggota lain 

sebagai orang yang patut dihargai. 

3. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dalam kelompok 

kuliah kerja nyata tahun 2018 dinilai dapat bersikap terbuka dengan anggota 

kelompok dilihat dari hasil penelitian dengan hasil sangat tinggi pada 

indikator sikap terbuka, artinya anggota kelompok menilai sangat setuju 

jikalau mahasiswa fakultas ilmu komunikasi bersikap terbuka,  

4. Hubungan interpersonal Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Subang dalam kelompok kuliah kerja nyata tahun 2018 menghasikan 

penilaian pada interval kuat/tinggi dengan Persentase 77,50%.  Hal ini 

diukur melalui tiga indicator, yaitu : percaya, sikap suportif, dan sikap 

terbuka. 
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5.2 Saran 

 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Setiap mahasiswa fakultas ilmu komunikasi harus mampu berhubungan 

dengan anggota kelompok kuliah kerja nyatanya secara baik, karena dengan 

bekal keilmuan yang telah di pelajarinya seharusnya bisa menjadi referensi 

bagaimana mereka harus berhubungan, karena dalam sebuah kelompok 

setiap anggota akan selalu saling berinteraksi satu sama lain sehingga 

jikalau hubungan interpersonalnya baik, maka program yang akan 

dijalankan oleh kelompok akan bisa berjalan dengan tanpa ada hambatan 

hubungan interpersonal karena komunikasi yang lancar. 

2. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk 

penelitian di masa yang akan datang. Peneliti merekomendasikan agar 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif untuk 

mendapat hasil penelitian lebih mendalam dan dengan sudut pandang yang 

berbeda.  
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