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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Hubungan 

Keteladanan Orang Tua dan Keteladanan Guru dengan Moralitas Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 2 Tarik, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hubungan keteladanan orang tua dengan moralitas siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Tarik, jika dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai Pearson Correlation untuk keteladanan orang 

tua adalah sebesar 0,513 maka dari itu hipotesis di terima artinya variabel 

keteladanan orang tua berhubungan pada moralitas siswa. Yang mana 

hal tersebut menunjukkan bahwa keteladanan orang tua dengan moralitas 

siswa tergolong dalam kategori sedang. karena berada di antara 0,41 – 

0,60 artinya variabel keteladanan orang tua berhubungan dengan 

moralitas siswa. 

  

2. Hubungan keteladanan guru dengan moralitas siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Tarik, jika dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai Pearson Correlation untuk keteladanan guru 

adalah sebesar 0,480 maka dari itu hipotesis di terima artinya variabel 

keteladanan guru berhubungan pada moralitas siswa. Yang mana hal 

tersebut menunjukkan bahwa keteladanan orang tua dengan moralitas 

siswa tergolong dalam kategori sedang. karena berada di antara 0,41 – 

0,60 artinya variabel keteladanan guru berhubungan dengan moralitas 

siswa. 
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3. Hubungan keteladanan orang tua dan keteladanan guru dengan moralitas 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tarik, jika dilihat berdasarkan hasil 

penelitian. Regresi ganda yang telah dilakukan, diperoleh nilai R dalam 

Model Summary  adalah sebesar 0,112, maka dari itu hipotesis di terima 

artinya variabel keteladanan orang tua dan keteladanan guru 

berhubungan dengan moralitas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tarik. Jadi, 

hubungan keteladanan orang tua dan keteladanan guru dengan moralitas 

siswa sedang. 

 
B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka ada 

beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan keteladanan orang 

tua dan keteladanan guru dengan moralitas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Tarik.  

1. Bagi Pendidik  

Moralitas dalam kehidupan memang sangatlah penting. Pendidik 

hendaknya terus mengupayakan agar pendidikan moralitas baik di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dapat dipertahankan 

maupun dapat lebih ditingkatkan. 

2. Bagi Peserta Didik 

Bagi siswa hendaknya tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua 

dan guru serta lebih meningkatkan moralitasnya dalam kehidupan, baik 

dalam pribadi, di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. 
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4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lanjutan perlu mengkaji lebih mendalam yang tidak hanya 

melihat dari satu sudut pandang dan dari satu variabel saja, dan bisa 

mengembangkan lebih lanjut. 


