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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan positif dan signifikan kompetensi pedagogik guru dalam 

menyusun rencana pembelajaran  terhadap prestasi belajar geografi siswa 

kelas XI IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung TP 2013/2014, 

berdasarkan hasil perhitungan korelasi  atau rhitung antara kompetensi 

pedagogik guru dalam menyusun rencana pembelajaran(X) dengan 

prestasi belajar siswa (Y) sebesar 0,764, dari hasil perhitungan tersebut 

kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat 

signifikan atau α = 0,01 dan dk = n-2 sebesar 0, 345, dari perhitungan 

tersebut didaptkan hasil  0,764 > 0,345. Semakin baik kompetensi 

pedagogik seorang guru maka akan semakin baik prestasi belajar geografi 

nya. 

2. Ada hubungan positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran terhadap prestasi belajar 

geografi siswa kelas XI IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung TP 

2013/2014 berdasarkan hasil perhitungan korelasi  atau rhitung antara 
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kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (X) 

dengan prestasi belajar siswa (Y) sebesar 0,440, dari hasil perhitungan 

tersebut kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan dengan rtabel dengan 

tingkat signifikan atau α = 0,01 dan dk = n-2 sebesar 0,345, dari 

perhitungan tersebut didaptkan hasil  0,440 > 0,345. Semakin baik 

kompetensi pedagogik seorang guru maka akan semakin baik prestasi 

belajar geografinya. 

3. Ada hubungan positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru 

dalam melaksanakan penilaian proses pembelajaran terhadap prestasi 

belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

TP 2013/2014 berdasarkan hasil perhitungan korelasi  atau rhitung antara 

kompetensi pedagogik guru (X) dengan prestasi belajar siswa (Y) sebesar 

0,654, dari hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan atau 

dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat signifikan atau α = 0,01 dan dk 

= n-2 sebesar 0,345, dari perhitungan tersebut didaptkan hasil  0,654 > 

0,345. Semakin baik kompetensi pedagogik seorang guru maka akan 

semakin baik prestasi belajar geografinya. 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan rumusan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang 

dapat diajukan penulis sebagai berikut:   

1. Guru hendaknya  dapat terus meningkatkan kemampuan pedagogiknya di 

dalam proses pembelajaran yang nantinya akan dapat berpengaruh 
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terhadap prestasi belajar siswa dengan mengikuti sertifikasi guru dan 

pelatihan. 

2. Siswa hendaknya mampu memotivasi diri untuk belajar lebih giat dengan 

cara mengikuti proses pembelajaran dengan baik agar prestasi yang 

dicapai terus mengalami peningkatan dan tercapai sesuai harapan 

3. Pihak sekolah mampu menjadi penghubung dan bekerja sama dengan 

Orang tua siswa, guru dan siswa dalam membimbing siswa secara 

maksimal untuk dapat belajar dengan baik.  

4. Pihak sekolah hendaknya menyelenggarakan program belajar tambahan 

di sekolah, untuk memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajar, selain 

itu dengan diadakannya program belajar tambahan, akan tercipta 

hubungan yang erat antara guru dan siswa. 

5. Faktor ekstern seperti keluarga hendaknya dapat menciptakan suasana 

yang kodusif untuk belajar dan selalu mendukung siswa agar belajar 

dengan baik. 

6. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara 

prestasi belajar siswa dengan kompetensi guru diluar kompetensi 

pedagogik, antara lain kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. 

7. Dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa kompetensi pedagogik guru 

masih termasuk kedalam kategori rendah, maka perlu digali lagi usaha 

yang harus dilakukan oleh guru dan sekolah untuk meningkatkan pestasi 

belajar siswa menjadi lebih baik lagi. 

 


