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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

komunikasi interpersonal personal consultant terhadap pengambilan keputusan 

konsumen wall street english alam sutera dan seberapa besar pengaruhnya. 

Berdasarkan uji signifikansi penelitian berjudul “Pengaruh Komunikasi 

Interpersonal Personal Consultant Terhadap Pengambilan Keputusan Konsumen 

Wall Street English Alam Sutera” terdapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Teradapat pengaruh komunikasi interpersonal personal consultant 

terhadap keputusan pembelian konsumen 

2. Komunikasi interpersonal personal consultant berpengaruh sebesar 

67,3% terhadap keputusan pembelian konsumen, sedangkan 

sebesar 32,7% merupakan keputusan konsumen yang 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat disebutkan dalam 

penelitian ini.  

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal personal consultant berpengaruh kuat terhadap pengambilan 

keputusan konsumen. 

 

 

5.2 Saran 
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5.2.1 Saran Akademis  

Diharapkan penelitian terkait komunikasi interpersonal dalam dunia 

pendidikan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi, 

khususnya dalam bidang komunikasi persuasi. Selain itu, penelitian di bidang 

komunikasi persuasi khususnya dalam komunikasi interpersonal tidak hanya 

behenti sampai disini saja, tetapi peneliti menyarankan supaya dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam. 

5.2.2 Saran Praktis 

Berdasarkan survey dan penelitian yang dilakukan, komunikasi 

interpersonal sebagian besar sudah berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan komunikasi persuasi dalam 

komunikasi interpersonal penting dimiliki oleh seorang personal consultant. 

Maka, perlu untuk seorang personal consultant memiliki kemamampuan 

komunikasi interpersonal dan juga cara cara dalam mempersuasi konsumennya. 
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