
116 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 

dalan bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh antara variabel persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru (X1) terhadap motivasi belajar (Y) siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 11 Kota Jambi. Ini membuktikan bahwa semakin baik 

persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru maka akan semakin 

membantu meningkatkan motivasi belajar siswa.  

b. Tidak terdapat pengaruh antara variabel persepsi siswa tentang kompetensi 

kepribadian guru (X2) terhadap motivasi belajar (Y) siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 11 Kota Jambi. Ini membuktikan bahwa persepsi yang positif 

maupun negatif yang diberikan oleh siswa terhadap kompetensi 

kepribadian guru tidak akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

Seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik namun 

tidak diimbangi dengan kompetensi pedagogik yang baik pula maka akan 

sangat sulit untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

c. Terdapat pengaruh antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 

(X1) dan kompetensi kepribadian guru (X2) secara simultan terhadap 

motivasi belajar (Y) siswa kelas VIII di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Ini 

membuktikan bahwa jika seorang guru mampu dalam menguasai 

kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian secara 
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bersama-sama dan seimbang dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas, maka akan sangat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka peneliti ingin 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

a. Berdasarkan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi siswa tentang 

kompetensi kepribadian guru (X2) terhadap motivasi belajar (Y), maka 

disini peneliti menyarankan agar guru mampu menyeimbangkan antara 

penguasaan kompetensi kepribadian dengan kompetensi pedagogik. Hal 

ini dikarenakan penguasaan kompetensi kepribadian tanpa diimbangi 

dengan penguasaan kompetensi pedagogik akan sulit untuk membantu 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena dalam realitanya guru yang 

memiliki kepribadian yang baik tanpa diimbangi dengan kemampuan 

pengelolaan pembelajaran yang baik di dalam kelas akan sulit membuat 

siswa termotivasi untuk belajar. 

b. Dikarenakan di dalam penelitian ini hanya dibatasi pada dua kompetensi 

guru saja, maka peneliti sangat menyarankan agar peneliti-peneliti 

selanjutnya dapat melakukan penelitian pada dua kompetensi guru yang 

lainnya yakni kompetensi sosial dan kompetensi profesional untuk dapat 

melihat bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa.   

 

 


