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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data  pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa 

1. Guru yang memilki karakteristik kepribadian (sabar, bersikap adil, perhatian, 

menyenangkan, bersikap positif, dan selalu memberikn motivasi kepada sisw)

mempunyai hubungan yang erat terhadap prestasi belajar siswa. apabila guru 

khususnya guru PKn yang  memilki karakteristik kepribadian yang sabar, 

perhatian, sopan,tegas dan selalu memberikan motivasi terhadap siswa dalam 

proses belajar mengajar atau mendidik. Tentu hal ini akan memungkinkan 

anak didik akan semakin giat belajar dan mencapai prestasi belajar yang 

semakin meningkat. Karakteristik kepribadian guru  kelas VII SMP Negeri 1 

sumbul dalam kategori baik dengan nilai rata-rata  atau 4.55


X  dan berada 

pada interval 54-59. 

2. Prestasi belajar siswa kelas VII  pada mata pelajaran PKn SMP Negeri 1 

Sumbul tahun pelajaran 2012/2013 dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 

77.18. 

3. Karakteristik kepribadian guru PKn memiliki pengaruh positif terhadap 

prestasi  belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PKn SMP Negeri 1 

Sumbul tahun pelajaran 2012/2013, hal ini diketahui dari hasil pengujian 

product moment diperoleh harga xyr  lebih besar dibandingkan dengan nilai r 

tabel (1.00>0,344). Karakteristik kepribadian guru PKn  sangat diperlukan 
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dalam kelangsungan proses belajar mengajar atau mendidik anak untuk 

meningkatkan prestasi siswa. Dengan karakteristik kepribadian guru yang 

selalu sabar, perhatian, tegas, bersikap adil, dan memberikan motivasi dalam 

mengajar diharapkan siswa lebih serius dalam belajar karena dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa factor utama adalah karakteristik 

kepribadian guru tersebut. 

B. Saran 

Sehubungan dengan hasil temuan penelitian di atas maka yang menjadi saran-

saran saya dalam hal ini adalah  sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada Kepala sekolah agar lebih perduli dalam melengkapi 

fasilitas pembelajaran, dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengajar dan siswa dalam belajar. 

2. Diharapkan kepada tenaga pendidik, disarankan agar lebih perduli dan pro 

aktif dalam memperhatikan cara mengajar yang bernilai efektif dan efisien, 

dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang bernilai positif yang 

dilaksanakan siswa di sekolah ini. 

3. Diharapkan kepada siswa agar lebih giat untuk belajar sehingga mendapat 

prestasi yang lebih baik, karena siswa-siswi inilah yang menjadi generasi 

penerus bangsa Indonesia. 


