
 86 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data seperti pada BAB IVdiperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

kompetensi kepribadian guru terhadap kepribadian siswa dalam pembelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru dilihat dari hasil. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai dengan tingkat 

probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Ho 

ditolak, sehingga terdapat pengaruh antara kompetensi kepribadian guru 

terhadap kepribadian siswa di SMA 11 Pekanbaru 

2. Persentase pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap kepribadian siswa 

dalam pembelajaran ekonomiHal ini menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 

50,7%atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

(kompetensi kepribadian guru) mampu menjelaskan sebesar 50,7%variabel 

dependen (kepribadian siswa), sedangkan sisanya sebesar49,3% (100%-

50,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

Variabelkompetensi kepribadian guru dalam penelitian ini terbukti 

signifikan dapat mempengaruhi kepribadian siswa dalam pembelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

kompetensi kepribadian guru terhadap kepribadian siswa dalam pembelajaran 

ekonomi, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan untuk mempertahankan sikap ramah dan adil kepad siswanya. 

2. Guru mengadakan perlombaan debat untuk mempertahanan dan meningkatkan 

pola pikir serta keberanian siswa dalam berbicara. 

3. Siswa diharapkan untuk lebih berfikir positif terhadap segala sesuatu dalam 

proses pembelajaran agar terciptanya kepribadian yang lebih baik lagi. 

4. Siswa diharapkan untuk berinteraksi baik tidak hanya didalam kelas saja, tapi 

juga diluar lingkungan sekolah, agar kepribadian yang terbentuk tidak hanya 

pada pendidikan saja namun didalam bermasyarakat juga.. 

5. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar mengkaji tentang 

faktor lain yang mempengaruhi  kepribadian siswa selain dari faktor 

kepribadian guru seperti: kemampuan komunikasi guru, efektifitas manajemen 

kelas atau dengan meneliti lebih lanjut tentang hubungan kepribadian dengan 

variabel lain seperti aktifitas belajar siswa.  

 

 

 

 


