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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh gaya komunikasi 

kepemimpinan perempuan terhadap persepsi masyarakat, peneliti menyimpulkan 

berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan terdapat pengaruh yang kuat antara gaya 

komunikasi kepemimpinan perempuan terhadap persepsi masyarakat. Pengaruh yang 

kuat itu artinya gaya komunikasi dapat memberikan dampak terhadap persepsi 

masyarakat. Gaya Komunikasi yang digunakan oleh bu Rena menimbulkan dampak 

berupa persepsi yang positif, intensitas dan interaksi bu Rena dengan warga menjadi 

salah faktor terciptanya persepi karena dengan sering berkomunikasi warga jadi 

mengetahui karakter bu Rena. Hal tersebut dikuarkan dengan hasil yang didapat dari 

penyebaran kuesioner secara langsung di rw10/ rt 03 kelurahan Babakan Pasar 

kemudian data tersebut diolah menggunakan aplikasi bantu hitung berupa SPSS versi 

26 dari hasil uji korelasi menunjukan angka sebesar 0,886 yang berarti menunjukan 

hubungan yang sangat kuat karena terleteak diantara 0,800 – 1,00 maka dapat 

disimpulkan bahwa antara variabel X ( Gaya Komunikasi) terhadap variabel Y ( 

Persepsi Masyarakat) memiliki hubungan yang sangat kuat gaya. Berdasarkan hasil 

perhitungan dari koefisien determinasi, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh besar 

antara gaya komunikasi terhadap persepsi masyarakat sebesar 78,4% dan sisanya 

sebesar 21,6% ditentukan oleh faktor lain di luar dari penelitian ini dan berdasarkan 

hasil perhitungan yang diperoleh melalui uji t maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terjadi pengaruh antara gaya komunikasi kepemimpinan 

perempuan terhadap persepsi masyarakat rw10/ rt 03 kelurahan Babakan Pasar. 
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5.2  Saran  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan judul ” Pengaruh 

Gaya Komunikasi Kepemimpinan Perempuan Terhadap Persepsi Masyarakat ( Suvei 

RW 10/RT 03 Kelurahan Babakan Pasar), berikut ini saran yang dianggap relevan 

dengan penelitian, untuk bu Rena sebaiknya mempelajari bahasa Sunda bahasa yang 

digunakan oleh warga di kelurahan Babakan Pasar agar komunikasi semakin berjalan 

dengan baik dan saling memahami apa yang ingin disampaikan.  

 

 

 

 

 

 

 


