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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan   

Kesimpulan penelitian ini didasarkan pada data dan hasil penelitian. 

Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu : 

1. Kepemimpinan guru merupakan kemampuan guru, tindakan guru untuk 

mempengaruhi siswa baik dengan cara, membujuk, memotivasi dan mengkoor

dinasi untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi seseorang atau kelompok sehingga sasaran yang dicita-citakan 

dapat tercapai. Dimana dari hasil skor angket kepemimpinan guru yang 

diperoleh termasuk dalam keadaan baik yakni dengan skor rata-rata 32,25 

2. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan dari dalam dan luar diri siswa 

yang membangkitkan keinginan, kemauan untuk melakukan perubahan pola 

sikap yang mendukung siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih 

baik lagi. Dimana dari skor angket motivasi belajar yang diperoleh termasuk 

dalam keadaan baik, yakni dengan skor rata-rata 36,46.Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positip dan signifikan antara 

kepemimpinan guru terhadap motivasi belajar siswa di kelas V SD Negeri 

101777. Hal ini diketahui dari hasil perhitungan korelasi product moment 

untuk mengetahui koefisien korelasi antara variabel X. 

3. dengan variabel Y diperoleh nilai rxy hitung = 0,614 > rtabel = 0,316 sedangkan 

untuk uji t yang telah dilakukan ternyata diperoleh thitung = 4,77 sedangkan  
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nilai tabel = 2,68 oleh karena itu thitung >ttabel. Dalam hal ini berarti hipotesis 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positip dan signifikan kepemimpinan 

guru terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD N 101777 Saentis. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Kepala Sekolah, staf guru dan semua pihak yang terlibat di SD Negeri 101777 

SAENTIS agar lebih meningkatkan lagi gaya kepemimpinan yang dilakukan 

didalam kelas untuk lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran di kelas. 

2. Bagi siswa agar kiranya selalu memanfaatkan segala ilmu pengetahuan yang 

diberikan oleh guru dan selalu terus semangat dan terus termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran di sekolah. 

 


