
90 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.1.1 Gaya mengajar guru dan disiplin belajar termaksud kategori sedang, 

dan disiplin belajar termaksud kategori tinggi.  

1.1.2 Gaya mengajar guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar Biologi pada siswa MAN 1 Kendari. Artinya bahwa jika gaya 

mengajar guru meningkat makan akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Besar kontribusi gaya mengajar guru terhadap hasil 

belajar sebesar 60,4% 

1.1.3 Disiplin belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar Biologi pada siswa MAN 1 Kendari. Artinya bahwa jika 

disiplin belajar siswa meningkat maka akan terdapat pengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Besar  kontribusi disiplin belajar terhadap 

hasil belajar sebesar 61,1% 

1.1.4 Gaya mengajar Guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin belajar siswa. Artinya bahwa jika gaya mengajar guru 

meningkat dan terlaksana dengan baik maka akan mempengaruhi 

disiplin belajar siswa. Besar  kontribusi gaya mengajar guru terhadap 

disiplin belajar sebesar 60,0% 

1.1.5 Gaya mengajar Guru secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa melalui disiplin belajar siswa. Artinya bahwa disiplin 
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belajar berperan dalam memediasi pengaruh gaya mengajar guru 

terhadap hasil belajar pada siswa MAN 1 Kendari. 

5.2 Rekomendasi 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan 

beberapa rekomendasi berkaitan dengan gaya mengajar Guru dan disiplin belajar 

siswa terhadap hasil belajar siswa. Saran ini ditujukan kepada pihak yang 

berkepentingan dalam pendidikan, yaitu pihak sekolah dan para peneliti 

selanjutnya. Beberapa rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut: 

3.2.1 Bagi guru sebaiknya dapat menerapkan gaya mengajar atau moteda 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan serta hendaknya 

berusaha memberikan perhatian dan dukungan penuh untuk sisa agar 

bersemangat dan memiliki disiplin belajar yang tinggi dalam proses 

pembelajaran sehingga mampu mneingkatkan hasil belajar siswa. 

3.2.2 Bagi sekolah, untuk meningkatkan hasil belajar siswa sebaiknya pihak 

sekolah selalu meningkatkan disiplin belajar dan dukungan kepada 

para guru di sekolah dalam hal ini khususnya penyediaan sarana dan 

prasarana pengajaran. 

3.2.3 Bagi para peneliti selanjutnya, dapat melaksanakan penelitian gaya 

mengajar Guru, disiplin belajar dan hasil belajar siswa dengan 

pengaruh faktor lain yang berbeda, juga dapat dilaksanakan bukan 

hanya pada jenjang SMA/MA, namun dengan jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi atau lebih rendah. 
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5.3 Limitasi Penelitian 

  Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses 

pengambilan data. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi 

banyak kendala dan hambatan yang dapat terjadi pada saat proses pengambilan 

data dan pengolahan data. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan 

dalam penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat 

pengonsulan hasil penelitian mengalami hambatan dikarenakan pandemik yang 

telah muncul di Indonesia, dan sampai sekarang masih sangat parah statusnya, 

yakni munculnya virus baru yaitu virus Covid-19 yang menyebabkan lembaga 

pendidikan seperti kampus yang menjadi tempat konsultan diliburkan untuk 

sementara, sehingga peneliti hanya bisa melakukan konsultasi data secara daring 

(Online) menggunakan Telegram. Dengan bantuan teknologi internet, penelitian 

ini bisa berjalan semestinya. 

 


