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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

5.1.1 Kompetensi pedagogik berpengaruh dengan motivasi belajar biologi, 

dengan nilai signifikansi rhitung 0,326 > rtabel 0,256, dengan sumbangan 

kompetensi pedagogik pada motivasi belajar sebesar 10,24% ada dikategori 

lemah sisanya 90,76% ada pada vaiabel yang tidak diteliti. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik memiliki 

kontribusi dalam motivasi belajar siswa. 

5.1.2 Kompetensi profesional berpengaruh dengan motivasi belajar dengan nilai 

signifikansi rhitung 0,389 > rtabel 0,256, dengan sumbangan kompetensi 

profesional pada motivasi belajar sebesar 14,44% ada dikategori lemah 

sisanya 86,56% ada pada vaiabel yang tidak diteliti. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi profesional memiliki kontribusi dalam 

motivasi belajar siswa. 

5.1.3 Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional berpengaruh dengan 

motivasi belajar di peroleh nilai koefisien korelasi (Ry(1,2))  sebesar 0,437 

dan nilai Fhitung sebesar 21,122, selanjutnya dikonsultasikan dengan Ftabel 

pada db= 2/74 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh Ftabel sebesar 3,16, 

sehingga Fhitung > Ftabel yaitu 21,122 > 3,16, dengan sumbangan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional berpengaruh dengan motivasi belajar 



 

96 

 

sebesar 18,49% ada dikategori cukup tinggi sisanya 82,51% ada pada 

vaiabel yang tidak diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional memiliki kontribusi 

dalam motivasi belajar siswa. 

 5.2 Rekomendasi     

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti 

menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

5.2.1 Kepada guru hendaknya dapat lebih memperhatikan kondisi siswa dan 

mendorong siswa untuk belajar dengan giat agar siswa selalu termotivasi 

melakukan yang terbaik dalam belajar.  

5.2.2 Bagi sekolah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan guru secara efektif, 

sehingga mendukung pencapaian tujuan pembelaja  ran yang hendak 

dicapai. 

5.2.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan atau rujukan pada 

penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa ini. 

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. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini 

adalah keterbatasan waktu tatap muka antara peneliti dan siswa serta mengalami 

hambatan dikarenakan pandemik yang telah muncul di Indonesia, dan sampai 



 

97 

 

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). Dengan bantuan teknologi 

internet, penelitian ini bisa berjalan semestinya. 

 


