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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Pemberian Motivasi 

Dan Perhatian Guru Terhadap Perilaku Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Kelas XI MA NU Raudlatus Shibyan Peganjaran Bae Kudus Tahun 

Pelajaran 2017/2018”, dapat diambil kesimpulan: 

1. Pemberian motivasi berpengaruh positif terhadap perilaku siswa. Hal ini 

terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.510, memiliki thitung 3.609 

yang lebih besar dari ttabel 2.015. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian motivasi 

terhadap perilaku siswa di MA NU Raudlatus Shibyan Peganjaran Bae 

Kudus diterima. 

2. Perhatian guru berpengaruh positif terhadap perilaku siswa. Hal ini terlihat 

dari koefisien sebesar 0.395 memiliki thitung 3.351 yang lebih besar dari 

ttabel 2.015. Dengan demikian hipotesis dua yang menyatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara perhatian guru terhadap perilaku siswa di 

MA NU Raudlatus Shibyan Peganjaran Bae Kudus diterima. 

3. Pemberian motivasi dan perhatian guru secara bersamaan berpengaruh 

terhadap perilaku siswa. Hal ini terlihat dari nilai Fhitung sebesar 30.936, 

dengan demikian hipotesis tiga yang menyatakan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pemberian motivasi dan perhatian guru terhadap perilaku 

siswa di MA NU Raudlatus Shibyan Peganjaran Bae Kudus diterima. 

Sedangkan diketahui bahwa kontribusi yang diberikan oleh variable X 

terhadap variable Y adalah 58.4%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

besarnya variasi perilaku siswa dipengaruhi oleh perubahan variasi dari 

pemberian motivasi dan perhatian guru. Adapun sisanya sebesar 41.6% 

merupakan pengaruh variable lain diluar pemberian motivasi dan perhatian 

guru.  
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B. Saran 

Peneliti pendidikan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang 

mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pemberian motivasi dan 

perhatian guru terhadap perilaku siswa di MA NU Raudlatus Shibyan 

Peganjaran Bae Kudus. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan hendaknya dapat 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembentukan konsep diri yang 

dapat meningkatkan pemberian motivasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Para guru harus menjadi contoh baik untuk para siswa-

siswinya.   

2. Bagi guru. Guru selain menyampaikan materi dikelas juga harus 

memahami perilaku siswa dengan cara mendorongnya bersikap positif 

pada diri sendiri, menanamkan kepercayaan diri dan bersikap empati pada 

keadaannya serta hubungan kompetensi sosial guru harus lebih 

semaksimal mungkin dengan jalan memperhatikan perilaku siswa dan 

tingkah laku anak, memberikan dorongan dan motivasi belajar dan 

membuat komunikasi yang lancar dengan anak di madrasah. 

3. Bagi siswa. Kepada siswa agar dapat mempertahankan harga dirinya 

sendiri sehingga siswa memiliki persepsi yang baik terhadap dirinya 

sendiri sehingga terbentuk konsep diri yang lebih baik dan memandang 

dirinya secara positif supaya dapat memanfaatkan potensi yang 

dimilikinya secara utuh dalam meyelesaikan tugas yang diterimanya 

sebagai langkah awal keberhasilan belajar.  

 

C. Penutup 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah 

SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh 

Pemberian Motivasi Dan Perhatian Guru Terhadap Perilaku Siswa Pada Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas XI Di MA NU Raudlatus Shibyan Peganjaran 
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Bae Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018. Berkat taufiq, hidayah, serta inayah-

Nya serta bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari pihak MA NU 

Raudlatus Shibyan Peganjaran Bae Kudus, serta do’a dari kedua orang tua dan 

keluarga besar tercinta akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sholawat 

serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang 

telah memberikan pelajaran untuk kita semua bagaimana seorang pendidik 

yang baik dan di ridhoi Allah SWT, semoga kita selalu mengikuti teladannya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan meskipun 

penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan terhadap penyelesaian skripsi ini. Semoga amalnya 

dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Akhirnya, harapan 

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penlis sendiri dan umumnya 

bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkan. Amin ya robbal ‘alamin. 


