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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Status sosial ekonomi orang tua siswa kelas XII IPA 2 MAN 2 Barabai 

berada pada kategori sedang. Maksudnya adalah status sosial ekonomi 

orang tua siswa di MAN 2 barabai masih tergolong sedang karena 

kebanyakan orang tua siswa bekerja sebagai petani, pedang/swasta, 

berpendidikan sampai sekolah menengah dan penghasilan rata-rata Rp. 

2.400.001 – Rp. 6.000.000. 

2. Kepribadian siswa kelas XII IPA 2 MAN 2 Barabai berada pada 

kategori sedang. Sedang di sini maksudnya adalah kepribadian siswa 

tidak terlalu baik dan juga tidak buruk. Terkadang siswa dapat 

menunjukkan kepribadian yang baik, dan terkadang pula siswa 

menunjukan kerpibadian yang buruk. 

3. Ada pengaruh yang signifikan status sosial ekonomi orang tua terhadap 

kepribadian siswa kelas XII IPA 2 MAN 2 Barabai. Interpretasinya 

adalah adanya hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan 

kepribadian siswa dengan tingkat kebenarannya dalam kategori sedang 

dan dilihat dari koefisien determinasinya pengaruh status sosial 
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ekonomi terhadap kepribadian sebesar 17% selebihnya dipengaruhi 

oleh faktor lain.  

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru BK hendaknya dapat melakukan pendekatan yang lebih lagi 

kepada siswa agar guru BK juga mengenal dan mengetahui bagaimana 

kepribadian siswanya. Jika melihat fakta yang ada dilapangan, 

hendaknya perlu dimuat dalam silabus BK materi yang berkaitan 

dengan kepribadian agar siswa bisa mendapatkan layanan atau 

bimbingan yang berkaitan dengan hal itu. 

2. Akan lebih baik lagi jika terdapat layanan yang berkaitan dengan 

kepribadian agar siswa lebih mengenal lagi kepribadian mereka 

masing-masing dan orang disekitarnya serta mengenal mana 

kepribadian yang baik dan buruk bahkan jangan sampai ada siswa yang 

memilliki kepribadian yang buruk atau menyimpang. 

3. Sebagai public figure seorang guru juga harus menunjukkan 

kepribadian yang baik dihadapan siswa bukan hanya memberikan 

penjelasan bagaimana kepribadian yang baik itu. Karena di sini lah 

fungsi seorang guru menjadi suri tauladan bagi siswanya. 

4. Dengan adanya hasil skripsi ini, semoga penulis dapat 

mengaplikasikan dan menjadikannya bermanfaat dengan membagikan 

pembelajaran tersebut kepada orang lain. Diharapkan juga dengan 
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adanya skripsi ini dapat memberikan informasi positif bagi peneliti-

peneliti selanjutnya. 




