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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan hipotesis diterima bahwa ada pengaruh dan 

signifikan antara asertivitas terhadap kemampuan komunikasi. Berdasarkan hasil 

analisis data dari penelitian pengaruh asertivitas terhadap kemampuan komunikasi, 

dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara asertivitas terhadap kemampuan 

komunikasi, artinya semakin tinggi asertivitas maka semakin tinggi kemampuan 

komunikasi pada mahasiswa, sebaliknya semakin rendah asertivitas maka semakin 

rendah kemampuan komunikasi pada mahasiswa.  

Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, ada 

kemungkinan kurang memiliki asertivitas yang baik, hal ini dapat menyebabkan 

mahasiswa baru akan merasa kesulitan beradaptasi pada masa transisi dari 

lingkungan sekolah menuju dunia kampus. Mahasiswa baru dituntut untuk mampu 

berkomunikasi dengan kelompok teman sebaya yang berasal dari daerah yang 

berbeda dan juga dituntut untuk meningkatkan prestasi. Mahasiswa yang kurang 

memiliki asertivitas akan cenderung merasa takut untuk mengungkapkan pikiran 

atau pendapat yang dimiliki sehingga akan lebih memilih untuk diam dan 

mahasiswa yang memiliki asertivitas tinggi akan lebih mampu untuk 

mengungapkan pikiran, pendapat ataupun perasaan yang dimiliki dengan jujur 

tanpa menyakiti orang lain 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan 

sebelumnya, maka dikemukakan beberapa saran dan semoga bermanfaat bagi 

semua pihak, antara lain :  

1) Mahasiswa 

Mahasiswa disarankan untuk dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi pada mahasiswa dengan cara lebih meningkatkan asertivitas. 

Meningkatkan dengan cara mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan 

asertivitas. Pelatihan asertivitas dapat meningkatkan asertivitas sehingga 

kemampuan komunikasi mahasiswa akan semakin baik. Tingginya 

kemampuan berkomunikasi pada mahasiswa akan membantu mahasiswa untuk 

berkomunikasi dengan teman ataupun dosen dengan baik. Selain itu juga 

mempersiapkan kemampuan berkomunikasi pada mahasiswa setelah lulus atau 

memasuki dunia kerja. Mahasiswa akan lebih terbiasa dengan kemampuan 

berkomunikasi yang sudah diterapkan sejak awal. 
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2) Lembaga Perguruan Tinggi 

Bagi lembaga perguruan tinggi disarankan untuk mengadakan pelatihan 

asertivitas yang dapat meningkatkan asertivitas agar kemampuan komunikasi 

mahasiswa semakin meningkat. 

3) Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

yang sama disarankan untuk lebih memperdalam dengan melakukan obsevasi 

dan wawancara terlebih dahulu agar mendapatkan data yang lebih akurat.  

Selain itu, peneliti juga diharapkan bisa lebih banyak mendapakan refrensi yang 

berkaitan dengan asertivitas ataupun kemampuan komunikasi, sehingga dapat 

menambah refrensi dan teori-teori dalam mengerjakan. 

  

 


