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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah :

1. Persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru di SMK Negeri 4

Padangsidimpuan tahun ajaran 2014/2015 tergolong sedang. Siswa

menganggap bahwa saat proses belajar mengajar berlangsung, guru tidak

melaksanakan kompetensi pedagogik tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sehingga siswa memiliki persepsi sendiri sesuai dengan apa yang dilihat dan

dirasakannya. Salah satu keadaan yang dapat menimbulkan persepsi siswa

terhadap kompetensi pedagogik guru tidak terlaksana dengan baik yaitu tidak

tertatanya butir-butir pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa saat

pembelajaran. Situasi tersebut menimbulkan persepsi siswa yang akan

menyusun butir-butir pelajaran tersebut sesuai dengan apa yang ia ketahui,

dan itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru..

2. Hasil Belajar Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin Siswa Kelas XI-MO

SMK Negeri 4 Padangsidimpuan Tahun Ajaran 2014/2015 tergolong kurang.

Kemampuan yang dimiliki siswa terhadap pelajaran memelihara sistem bahan

bakar bensin masih kurang memuaskan. Kemampuan siswa terhadap

pelajaran tersebut masih dapat ditingkatkan lebih baik lagi, dengan cara

seperti melalui bimbingan belajar yang dilakukan guru diluar jam sekolah

ataupun dengan cara lainnya.
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3. Terdapat hubungan positif dan berarti (sebesar 0,4247) antara persepsi siswa

terhadap kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar memelihara sistem

bahan bakar bensin kelas XI-MO Tahun Ajaran 2014/2015. Karena semakin

berkualitas dan berkompetennya seorang guru, maka hasil belajar siswa

dalam bidang memelihara sistem bahan bakar bensin pun akan semakin tinggi

pula. Begitu juga dengan persepsi siswa, jika kompetensi pedagogik guru

semakin berkualitas dan berkompeten, maka akan menimbulkan persepsi

yang baik pula.

4. Hasil uji hipotesis diperoleh Z-hitung > Z-tabel yaitu: 3,091 > 1,96. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan

berarti antara persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru dengan

hasil belajar memelihara sistem bahan bakar bensin kelas XI-MO SMK

Negeri 4 Padangsidimpuan dapat diterima.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka sebagai tindak lanjut

peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada guru dalam bidang memelihara sistem bahan bakar bensin agar lebih

melaksanakan dan meningkatkan kompetensi pedagogik keguruan dalam

pembelajaran. Yaitu dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau diklat

mengenai metode-metode pembelajaran, mencari tahu tentang metode

pembelajaran dari berbagai media atau dengan cara mempelajari lagi tentang

pelaksanaan kompetensi pedagogik yang baik itu seperti apa. Agar menjadi
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guru yang benar-benar kompeten dan selalu memberikan motivasi kepada

peserta didik untuk belajar.

2. Guru harus bekerja sama dengan orang tua dalam memantau perkembangan

proses belajar anak dengan cara membantu siswa dalam menghadapi

kesulitan belajar, memberikan bimbingan dan arahan (konseling) untuk

menumbuhkan motivasi dan minat yang positif dalam belajar, dan mencoba

mengadakan pendekatan personal kepada tiap siswa.

3. Orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuh

kembangkan motivasi belajar siswa. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh

orang tua untuk menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa baik itu

dengan memberikan hadiah, pujian bahkan sampai bagian hukuman sekalipun

selama sifatnya masih mendidik. Untuk itu peneliti menyarankan agar orang

tua mampu membimbing dan mengarahkan serta memotivasi anak dalam

belajar demi prestasi belajar dan kesuksesannya dimasa yang akan datang.


