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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil analisis penelitian pengaruh kompetensi 

kepribadian dan etos kerja guru terhadap karakter siswa MTs se kecamatan 

Gunungwungkal yang telah dilakukan dan tertuang dalam pembahasan tesis 

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh antara kompetensi kepribadian guru terhadap karakter siswa 

MTs di Kecamatan Gunungwungkal Pati. Hal tersebut dapat dibuktikan 

melalui pengolahan data dengan rymus regresi linier dengan hasil bahwa  

F hitung = 124.474 dan F table  = 3,23 )berarti terdapat pengaruh kompetensi 

kepribadian tehadap karakter siswa di MTs se Kecamatan Gunungwungkal 

Pati. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian 

guru dapat mempengaruhi karakter siswa, semakin baik kompetensi 

kepribadian guru maka akan semakin baik pula karakter siswa yang 

diajarnya.  

2. Ada pengaruh antara etos kerja guru terhadap karakter siswa MTs di 

Kecamatan Gunungwungkal Pati Kabupaten Pati. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui pengolahan data dengan rumus regresi linier Berdasarkan analisis 

data di atas dapat disimpulkan bahwa F hitung  > F table, (F hitung = 444.850 

dan F table  = 3,23 ) berarti terdapat pengaruh etos kerja guru tehadap 

karakter siswa di MTs se Kecamatan Gunungwungkal Pati.hal ini juga 

membuktikan bahwa etos kerja seorang guru sangat berpengaruh terhadap 
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karakter siswa, semakin bagus etos kerjanya maka akan semakin bagus 

pula karakter siswa yang diajarnya. 

3. Ada pengaruh antara kompetensi kepribadian dan etos kerja guru terhadap 

karakter siswa MTs di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Hal 

ini dibuktikan berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa F hitung  > 

F table, (F hitung = 444.850 dan F table  = 3,23 ) berarti terdapat kompetensi 

kepribadian dan etos kerja guru tehadap karakter siswa di MTs se 

Kecamatan Gunungwungkal Pati. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya 

sangat berpengaruh terhadap karakter siswa yang di MTs se Kecamatan 

Gunungwungkal Pati. 

 

B. Saran-Saran 

Agar karakter siswa semakin baik hendaknya seorang guru dapat 

meningkatkan kompetensi kepribadiannya dan etos kerjanya pada suatu 

lembaga, sehingga akan tercipta generasi penerus bangsa yang semakin lama 

akan semakin baik. 

Untuk peneliti yang akan datang, penelitian hendakya dilakukan 

dengan seefisien dan seefektif mungkin baik dalam hal waktu, biaya, dan 

tenaga yang ada dengan menspesifikkan lingkup penelitian dan cakupan 

penelitian, seperti gaji, kesejahteraan dan variabel lainnya dengan tidak 

mengabaikan tujuan dan hasil yang diingingkan dari penelitian yang 

dilakukan. 
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C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan tesis ini. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih ada kekurangan meskipun penulis 

sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan 

saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan 

tesis ini. Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf segala kekurangan 

dan kesalahan, serta penulis berdo’a semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

  

 


