
65 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data serta pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran guru mata pelajaran PKn pada setiap jenjang pendidikan mampu 

membina para siswa sehingga dapat mempertahankan serta meningkatkan 

karakter yang dimilikinya.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran guru mata pelajaran PKn 

terhadap karakter siswa di SMP Negeri 1 Pancur Batu T.P 2013/2014. Hal ini 

dilihat dari perhitungan korelasi product moment : 푟  >	푟푡푎푏푒푙  yaitu 

(0,5328 > 0,304). 

3. Pengaruh antara variabel x ( peran guru) terhadap variabel y (karakter siswa) 

tergolong katagori sedang, diperoleh dari perhitungan nilai korelasi 0,5328 

yang memiliki interprestasi nilai korelasi pada tingkat hubungan yang  

sedang. 

4. Keberhasilan hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji “t” 

dan diperoleh harga  푡	  adalah sebesar  3,9796 dan harga 푡	  2,021 

karena 푡	  lebih besar dari nilai  푡	  pada taraf signifikan 5% maka 

hipotesis Ha dapat diterima dan hipotesis Ho ditolak. Artinya ada  
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pengaruh antara peran guru mata Pelajaran PKn terhadap karakter siswa di SMP 

Negeri 1 Pancur Batu Tahun Pelajaran  2013/2014.  

B. Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kiranya : 

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada guru PKn di SMP Negeri 1 

Pancur  Batu untuk lebih menguasai perannya sebagai seorang guru seperti 

sebagai pengelola, fasilitator, demonstrator dan evaluator sehingga 

berdampak pada pembinaan karakter siswa. 

2. Selain  guru PKn, orang tua juga menjadi elemen  yang penting dalam 

melakukan pembinaan karakter siswa sebab waktu siswa lebih banyak 

diluangkan di rumah oleh karena itu orang tua berperan penting dalam hal 

ini yaitu dengan mendidik sekaligus mengawasi perilaku siswa dari 

perilaku yang negatif. 

3. Diharapkan bagi seluruh siswa SMP Negeri 1 Pancur Batu terkhusus pada 

kelas VIII agar lebih mawas diri dalam berinteraksi dan bergaul serta 

selalu menaati segala peraturan dan tata tertib di sekolah, sebab menaati 

segala peraturan sekolah merupakan salah satu dari kewajiban sebagai 

seorang siswa. 

 

 




