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BAB V 

PENUTUP 

1. Simpulan 

1. Karakter Curiosity MI Muhammadiyah 3 Al Furqan memiliki tergolong 

tinggi memiliki skor maximum 59 dan minimum 17 kriteria setuju 

memiliki rata-rata 25,7 sebesar 36% dan kriteria terendah pada idak setuju 

10,2 sebesar 13%, sehingga dapat diketahui bahwa banyak yang memilih 

setuju pada karakter Curiosity. 

2. Prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika di MI Muhammadiyah 3 

Al Furqan termasuk kategori tinggi. Dapat dibuktikan dari prestasi belajar 

responden terbanyak pada kategori tinggi sebesar 72% dengan 56 

responden disusul dengan kategori rendah yaitu 19% berjumlah 15 

responden dan kategori rendah sekitar 9 responden sebesar 9%. 

3. Adapun hasil analisis pengaruh karakter Curiosity terhadap prestasi belajar 

siswa menggunakan uji linear regresi sederhana dengan pengaruh sebesar 

85,5% dengan nilai signifikasi 0,00 > 0,05 artinya Ha diterima dan Ho 

ditolak maknanya kedua variabel saling mempengaruhi. 

2. Saran 

1. Bagi lembaga pendidikan  

Untuk meningkatkan kualitas Lembaga pendidikan diharapkan agar 

memperhatikan karakter Curiosity pada anak karena akan berdampak pada 

prestasi belajarnya yang mana akan meningkatkan prestasi akademik 
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ataupun non akademiknya agar dapat menciptakan peserta didik yang 

mampu berkompotisi dan membanggakan sekolah. 

2. Bagi kepala sekolah 

Peningkatan karakter terutama Curiosity dapat meningkatkan prestasi 

belajar peneliti menduga bahwa jika kepala sekolah memiliki komunikasi 

yang baik dengan peserta didik untuk mencapai program kerja yang 

diharapkan guna mencapai tujuan sekolah dalam menjalankan visi misi 

yang ada 

3. Bagi Peserta didik 

Diharapkan mampu mengali informasi dari pertanyaan yang ada didalam 

pikiran baik dari guru, orang tua maupun orang terdekat lainnya ataupun 

mengamati langsung informasi tersebut yang ada pada lingkungannya agar 

dapat menjawab keingintahuan yang ada. 

4. Bagi Guru 

Diharapkan mampu meningkatkan karakter Curiosity anak sehingga 

wawasan peserta didik dapat berfikir out of the box dan dapat mempelajari 

pengetahuan dengan caranya sendiri dan mempelajari segala pengetahuan 

secara detail. 

5. Bagi  Peneliti selanjutnya 

Masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, jika ada kesalahan dalam 

penelitian mohon diberikan masukan maupun kritik dan juga penelitian 

yang berfokus pada karakter Curiosity sangatlah sedikit. Oleh karena itu, 
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peneliti mengharapkan adanya penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan  

dan menggunakan metode lainnya.  


