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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

Ada pengaruh yang signifikan sifat kepribadian guru terhadap 

motivasi belajar matematika siswa kelas X SMA Sint Carolus 

Kupang 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh sifat 

kepribadian guru terhadap motivasi belajar matematika siswa SMA Sint 

Carolus Kupang berikut saran-saran dari peneliti : 

1. Bagi Guru 

Guru memiliki peran yang amat penting dalam setiap usaha pendidikan 

baik persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Guru diharapkan dapat 

membantu siswa agar menjadi pribadi yang berkualitas baik secara 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Salah satu tujuan pendidikan ialah 

penanaman nilai agar siswa menjadi pribadi yang beriman kepada 

Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan bertanggung jawab. 

Oleh sebab itu, guru harus memiliki pribadi yang mampu memenuhi 

hal-hal tersebut. Penelitian membuktikan bahwa motivasi belajar siswa 

dipengaruhi juga oleh sifat kepribadian guru. Motivasi belajar siswa 

penting untuk meraih prestasi siswa. Untuk itu guru hendaknya 
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mengusahakan penghayatan sifat kepribadian guru yang baik serta 

mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru ialah pribadi 

yang menginspirasi dan cermin teladan bagi perilaku siswa.  

2. Bagi Siswa 

Siswa-siswi dengan berbagai latar belakang budaya, sosial, ekonomi 

dan agama. Para guru diharapkan memiliki kemampuan secara pribadi 

untuk dapat menghargai setiap siswa melalui berbagai kegiatan 

pendampingan dan akademik yang dirancang oleh sekolah. Para siswa 

juga diharapkan menerima keunikan teman dan gurunya serta 

memandang setiap hal yang di temui di sekolah baik itu proses 

pembelajaran, pendampingan maupun seluruh warga sekolah dari 

sudut yang positif dan bermanfaat. Para siswa hendaknya kritis dan 

dewasa dalam meningkatkan motivasi belajar serta meneladani sifat 

kepribadian para guru. Dalam rangka pengembang sifat kepribadian 

guru dan motivasi diri siswa dapat mengikuti kegiatan rohani dan 

jasmani bersama para guru sekaligus sebagai wadah keakraban 

bersama untuk saling mengenal dan memperkaya.    

3. Bagi sekolah  

Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

masukan bagi sekolah dalam rangka peningkatan sifat kepribadian 

guru untuk dapat memotivasi siswa dalam belajar.  

4. Bagi Peneliti Lain 
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Bagi peneliti lain, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan untuk penelitian yang revelan.  
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