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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Penilaian siswa tentang Keteladanan guru di kelas 7 MTs. Miftahul Huda 

Bulungan Jepara kualifikasi Baik sekali, dengan rata-rata tingkat 

keteladanan guru MTS Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji Jepara sebesar 

87 %. 

2. Ketawadhu’an siswa kelas 7 MTs. Miftahul Huda Bulungan Jepara dengan 

rata – rata sebesar 57 % dengan kualifikasi Cukup Baik. 

3. Ada pengaruh penialan siswa tentang keteladanan guru terhadap 

ketawadhu’an siswa kelas 7 MTs. Miftahul Huda Bulungan Jepara. Hasil 

penghitungan diketahui t hitung : 3,807. Taraf signifikansi 5 % dan 1 % 

diperoleh data sebagai berikut; 

a. Taraf signifikansi 5 % diperoleh: 

t hitung = 3,807 

t dalam tabel = 2, 069 

Maka t hitung > t tabel berarti signifikan. 

b. Taraf signifikansi 1 % diperoleh: 

t observasi = 3,807 

t dalam tabel = 2,807 

 Maka t hitung > t tabel berarti signifikan. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu 

observasi, wawancara dokumentasi dan perhitungan angket dapat diambil 

kesimpulan pengaruh penilaian siswa tentang keteladanan guru terhadap 

ketawadhu’an siswa kelas 7 MTS Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji Jepara. 

Sehubungan dengan masalah tersebut, dalam bagian ini dikemukakan 

beberapa saran dengan harapan agar dapat menimbulkan suatu pemikiran 

lebih lanjut kepada yang bersangkutan, sehingga dapat diambil manfaatnya. 

1. Untuk guru 

a. Guru harus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan citra yang 

positif dilingkungan sekolah maupun masyarakat. 

b. Untuk menumbuhkan ketawadhu’an siswa, guru diharapkan dapat 

memberikan suri tauladan yang baik bagi siswa-siswinya. 

2. Untuk siswa 

a. Siswa yang berperan sebagai anak didik hendaknya menuruti, 

menerima dan mentaati serta menjalankan segala nasehat atau arahan 

yang positif dari guru, baik berupa perintah maupun larangan. 

b. Siswa hendaknya belajar dengan rajin agar tercapai apa yang dicita-

citakan 
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3. Untuk sekolah 

a. Untuk bisa tetap eksis diharapkan agar aktifitas sekolah lebih 

ditingkatkan lagi mutu dan kualitasnya sehingga dapat menarik 

perhatian masyarakat. 

b. Hendaknya pihak lembaga/yayasan, khususnya sekolah menjalin 

hubungan kerjasama yang baik dengan keluarga, lingkungan dan 

berbagai pihak untuk menciptakan situasi kondusif bagi pembentukan 

karakter siswa-siswinya. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah berkat kemurahan Allah SWT, penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan walaupun masih banyak kekurangannya dan disadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini 

disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan dan pengalaman yang 

dimiliki. Oleh sebab itu diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik 

dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan penulisan skripsi ini, dan 

saran tersebut akan diterima dengan senang hati. 

Akhirnya diharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

pada umumnya serta dapat digunakan sebagaimana mestinya. 


