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 BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kepribadian guru quran hadis di Madrsah Tsanawiyah 

Raudhatussyisubban Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk 

Kebupaten Banjar adalah sedang. Yaitu dengan rata-rata skor 

angket siswa 149 termasuk kategori sedang. 

2. Prestasi belajar siswa di kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D dan 

VIII E di Madrasah Tsanawiyah Raudhatussyisubban Sungai Lulut 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 

2017/2018 tercapai berdasarkan nilai rata-rata siswa pada laporan 

hasil nilai akhir semester genap pada mata pelajaran quran hadis 

adalah baik. 

Adapun rincian nilai yang didapatkan dari laporan hasil 

nilai akhir mata pelajaran quran hadis menghasilkan nilai rata-rata 

78 termasuk dalam kategori tercapai. 

3. Setelah dilakukan koreksi terhadap nilai  r korelasi triserial, maka 

diperoleh nilai r = 0,147. Berdasarkan tabel interpretasi nilai r 

=0,147 termasuk dalam kategori sangat rendah  kepribadian guru 

quran hadis dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah 
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Raudhatussyisubban Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 2017/2018.  Artinya tidak ada 

korelasi antara kepribadian guru Quran Hadis dengan prestasi 

belajar siswa kelas VIII. 

B. Saran 

1. Bagi siswa disarankan mencintai guru, dengan menyukai guru yang 

mengajar maka akan timbul yang namanya faktor internal yang 

memotivasi untuk giat belajar dengan mata pelajaran yang 

disampaikan khususnya pelajaran quran hadis. Kehadiran motivasi 

dalam diri siswa secara otomatis akan mempengaruhi prestasi belajar 

kalian 

2. Bagi guru senantiasalah lebih semangat mengajar, penuh keikhlasan 

dan ilmu yang telah dimilki agar diperdalam dan diperluas. Seorang 

guru yang handal akan melahirkan anak didik yang handal juga. 

3. Bagi instansi sekolah tingkatkanlah kepribadian para pendidiknya. 

Lebih utamakan kerjasama, kesatuan visi dan misi untuk 

mencerdaskan anak didik. Utamakan kualitas output para siswa dengan 

tujuan mengharumkan nama sekolah lebih lagi mengaharumkan nama 

bangsa. 

4. Khusus peneliti berikanlah pengetahuan dan tambahlah wawasan 

mengenai kepribadian guru, harapan mampu diaplikasikan penellitian 

ini kelak saat terjun menjalani profesi keguruan nanti. 


