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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

 Kompetensi sosial guru di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir termasuk 

dalam kategori sedang yaitu 24 dari  40 responden (60%) yang mendukung hasil 

tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa kompetensi sosial guru di MTs Al-Ittifaqiah 

tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah atau sedang-sedang saja.  

 Motivasi ekstrinsik siswa di MTs Al-Ittifaqiah yang menonjol adalah sedang 

atau biasa saja, hal ini dapat dilihat karna dari hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa 27 dari 40 responden (67,5%) berada dalam kategori sedang.  

 Setelah diteliti hasil analisa data antara kompetensi sosial guru dengan 

motivasi ekstrinsik siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir diperoleh hasil rxy 

= 0,223, untuk memberikan interpretasi terhadap rxy maka kita lihat harga “r” tabel. 

Dalam hal ini df = N- nr 40-2= 38, nilai tersebut tidak terdapat dalam tabel jadi kita 

pakai yang terdekat yaitu 40. Kemudian diperoleh “r” tabel pada taraf signifikan 

5%=0,304 dan pada taraf 1%=0,393 atau dapat di tulis 5%>rxy<1% maka 

0,304>0,223<0,393. Melihat hasil rxy lebih rendah dari taraf signifikansi baik pada 

taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1% maka dapat dikatakan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap motivasi 

ekstrinsik siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. 
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B. Saran- saran 

1. Diharapkan kepada guru di MTs Al-Ittifaqiah agar selalu berupaya untuk 

mengembangkan kompetensi sosialnya, bahkan tidak hanya kompetensi sosial 

saja akan tetapi juga mengembangkan kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi professional, karena dengan kompetensi yang baik 

maka akan menghasilkan siswa-siswi yang berkompeten juga.   

2. Diharapkan kepada siswa MTs Al-Ittifaqiah untuk belajar lebih giat lagi dan 

meningkatkan motivasi ekstrinsik karena dengan motivasi tersebut siswa akan 

mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. 

3. Diharapkan kepada kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Ittifaqiah agar  

pada masa yang akan datang bisa lebih membangkitkan lagi tenaga pendidik 

yang benar-benar berkompetensi dan profesional, sehingga mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.  

 


