
75

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara kepribadian guru

dengan sikap siswa di SDN 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar, diperoleh kesimpulan bahwa kepribadian guru mempunyai hubungan

yang signifikan dengan sikap siswa, yaitu tercermin dari nilai rxy= 0.544 yang

lebih besar dari rtabel baik pada taraf signifikan 5% maupun 1 % atau (0.325 <

0.544 > 0.418), yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan

antara kepribadian guru dengan sikap siswa SDN 030 Pulau Permai Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar. Dengan kata lain, semakin baik kepribadian

guru maka semakin baik pula sikap siswa Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau

Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan tingkat hubungan

antar variabel tergolong cukup kuat yaitu sebesar 0.544, yang terletak pada

rentang 0.40 – 0.599 dengan kategori cukup kuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara kepribadian

guru dengan sikap siswa SDN 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar, maka penulis memberikan saran untuk dijadikan bahan

pertimbangan yaitu:
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1. Sebaiknya sekolah melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan

keakraban para guru dengan siswa baik dalam kegiatan belajar mengajar di

dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas seperti kegiatan olahraga.

2. Diharapkan kepada guru untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran

baik dari segi pengetahuan terhadap materi yang diajarkan, perilaku,

kebiasaan dan sikapnya dalam proses pembelajaran.

3. Siswa hendaknya selalu bersikap dengan baik agar terjalin hubungan yang

baik pula baik dengan sesama teman maupun guru agar kegiatan

pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik.

4. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar mengkaji

tentang faktor lain yang mempengaruhi sikap 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. Hasil

penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan gejala awal

yang diketahui bahwa sikap siswa tergolong belum baik, hal ini

dikarenakan ruang lingkup subjek penelitian yang relative sedikit, maka

disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk mengambil ruang lingkup

subjek yang lebih besar.


