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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam (X1) berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap hasil belajar (Y) diperoleh nilai t hitung > t tabel 

(9,628 > 2,461). Kontribusi kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar 

sebesar 59,9%. Nilai Standardized Coefficients Beta jalur variabel X1 

terhadap Y sebesar 0,201, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 

< 0,05), artinya kompetensi pedagogik guru memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari sebesar 

59,9% . 

2. Kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam (X1) berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap motivasi belajar (X2) diperoleh nilai t hitung > 

t tabel (4.824> 2,461). Kontribusi kompetensi pedagogik guru terhadap motivasi 

belajar sebesar 27,3%. Nilai Standardized Coefficients Beta jalur variabel X1 

terhadap X2 sebesar 0,458, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 

< 0,05), artinya kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 

Kendari sebesar 27,3%. 

3. Motivasi belajar (X2) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hasil 

belajar (Y) diperoleh nilai t hitung > t tabel (5,624 > 2,461). Kontribusi motivasi 

belajar terhadap hasil belajar sebesar 33,8%. Nilai Standardized Coefficients 
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Beta jalur variabel X1 terhadap Y sebesar 0,172, dengan nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), artinya  motivasi yang dimiliki siswa dalam 

belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di 

SMK Negeri 2 Kendari sebesar 33,8%. 

4. Motivasi belajar tidak dapat menjelaskan hubungan tidak langsung antara 

kompetensi pedagogik guru dan hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari 

dengan t hitung sebesar 2,36 lebih kecil dari t tabel dengan signifikansi 0,05 

sebesar 2,46, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,033 tidak 

signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi. 

B. Saran 

1. Diharapkan agar siswa lebih meningkatkan hasil belajar dan motivasi yang 

tinggi khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Kepada guru harus meningkatkan kompetensinya agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik. 

3. Kepada lembaga pendidikan secara umum direkomendasikan untuk 

melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi guru dengan berbagai 

alternatif antara lain proses pembinaan secara langsung, pendidikan atau 

pelatihan secara khusus. 

4. Kepada mahasiswa, akademisi, peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk 

melanjutkan topik penelitian ini utamanya menyangkut tentang faktor-faktor 

yang menentukan peningkatan kinerja guru.  
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