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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang penilis lakukan dilapangan, maka penulis 

mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:    

1. Sosialisasi siswa  dengan  guru MIN Jungpasir Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak tahun pelajaran 2011/2012 termasuk dalam kategori 

sangat baik, karena memperoleh nilai rata-rata 55,10 dan berada pada 

interval  (58-60).        

2. Persepsi siswa tentang kepribadian guru MIN Jungpasir Kecamatan 

Wedung Kabupaten Demak tahun pelajaran 2011/2012 termasuk dalam 

kategori cukup, karena memperoleh nilai rata-rata 44,60 dan berada pada 

interval  (41-45).        

3. Ada pengaruh motivasi belajar siswa MIN Jungpasir Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak tahun pelajaran 2011/2012 karena memperoleh nilai 

rata-rata 53,65 termasuk dalam kategori baik dan berada pada interval 

(52-55). 

Adapun Hasil analisis regresi menunjukan  ada pengaruh sosialisasi 

siswa dengan guru dan persepsi siswa tentang kepribadian guru terhadap 

motivasi belajar siswa MIN Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten 

Demak. Hal ini ditunjukan dengan hasil F= 7,789>3,25 (0,05,2,37). 
 
 
 
 

 

 

B. Saran-saran  

Berdasarkan dari apa yang diperoleh dari penelitian mengenai 

sosialisasi siswa kepada guru dan persepsi siswa tentang kepribadian guru  

terhadap motivasi belajar siswa kelas V MIN Jungpasir Kecamatan Wedung 
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Kabupaten Demak tahun pelajaran 2011/2012  maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi siswa diharapkan:   

a. Mampu menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang ada dilingkungan 

sekolah dan juga perlu memahami karakter dan kepribadian masing-

masing orang, karena setiap orang memiliki perbedaan. 

b. Memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Dengan semboyan 

berfikir dan berbuat, siswa diharapkan mampu memadukan kegiatan 

tersebut dengan senantiasa aktif belajar dengan dorongan dari dalam 

diri sendiri tanpa harus didorong oleh orang lain.     

2. Bagi guru diharapkan: 

a. Memiliki kepribadian yang kuat, bersikap konsekuen dalam mematuhi 

etika perilaku dan juga konsisten dalam memegang pendirian atau 

pendapatnya. 

b. Mampu dijadikan  panutan atau teladan  bagi siswanya. 

 

C. Penutup   

Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat  Allah SWT, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas berkat 

rahmat-Nya sehingga penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir, semoga 

bantuan yang telah diberikan mendapat balasan serta diterima sebagai salah 

satu amal di hadapan Allah SWT. Meskipun telah berusaha semaksimal 

mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan 

dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran 

senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya 

kepada Allah SWT tempat memohon, juga tempat berlindung. Semoga 

skripsi ini bermanfaat, khususnyabagi penulis dan para pembaca semuanya, 

Amin. 


