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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

 Adapun kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah: 

5.1.1 Hasil perhitungan persepsi siswa terkait kompetensi kepriba  dian guru matematika siswa 

kelas VIII MTsN 1 Konsel diperoleh nilai rata-rata 127,14, hal ini menunujukkan bahwa 

nilai tersebut berada pada kategori tinggi dengan persentase 45%, yaitu sebanyak 21 

siswa dari 47 siswa. 

5.1.2  Hasil perhitungan persepsi siswa terkait motivasi belajar matematika siswa kelas VIII 

MTsN 1 Konsel diperoleh nilai rata-rata 111,21, hal ini menunujukkan bahwa nilai 

tersebut berada pada kategori sedang dengan persentase 32%, yaitu sebanyak 15 siswa 

dari 47 siswa. 

5.1.3  Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial diperoleh nilai thitung = 1.281 dan nilai 

ttabel = 1,679. Dalam hal ini thitung < ttabel. Maka H0 diterima dan H1 gagal diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa: “tidak terdapat pengaruh antara persepsi siswa 

terkait kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas 

VIII MTsN 1 Konsel dengan koefisien korelasi 0,92 % dan koefisien determinasi 1,3% 
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5.2 SARAN 

 Sehubungan dengan hasil yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka saran yang 

diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagi guru; Guru merupakan cermin bagi siswa, segala perilaku dan aktivitas guru harus 

mencerminkan seorang guru yang selalu ditiru sehingga guru harus memiliki sikap, 

kedisiplinan dan penampilan sebagaimana seharusnya seorang guru yang profesional.  

2. Bagi siswa; Siswa sebagai bagian penting pada proses pembelajaran harus selalu 

memotivasi dirinya dengan hal-hal yang bersikap positif, sikap positif tersebut dapat 

dilakukan dengan cara meniru sikap dan perilaku guru yang baik.  

3. Bagi para peneliti selanjutnya Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari faktor-

faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar selain persepsi siswa terkait kompetensi 

kepribadian guru, agar lebih berbeda dari penelitian sebelumnya dan bisa menambah 

wawasan dan pengetahuan. selain itu peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai pembanding atas penelitiannya dalam keadaan yang berbeda dari kondisi 

penelitian ini yang berada pada situasi pandemic Covid-19. 

  


