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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

       Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai persepsi siswa dan 

kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.   Persepsi siswa berada pada kategori baik, sedangkan rata-rata nilainya 

sebesar 82 yang terletak pada kelas interval 74 - 82. Kompetensi 

profesional guru berada pada kategori baik, sedangkan rata-rata nilainya 

sebesar 83 yang terletak pada kelas interval 83 - 88. Hasil belajar siswa 

berada pada kategori cukup baik, sedangkan rata-rata nilainya sebesar 81 

yang terletak pada kelas interval 81 - 85. 

2.   Hasil penelitian dengan uji analisis regresi ganda menunjukkan hasil nilai 

F
hitung

sebesar 86,291 dan signifikansinya sebesar 0,000. Dengan 

interpretasi Ho ditolak. Yaitu ada pengaruh yang signifikan antara 

persepsi siswa dan kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1.   Bagi Guru 

a. Guru diharapkan dapat lebih memanfaatkan hasil penelitian dan 

evaluasi peserta didik yaitu dengan memberikan remidial untuk 

siswa yang belum mencapai KKM dan memberikan pengayaan 

untuk siswa yang telah mencapai KKM serta guru diharapkan lebih 
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mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. 

b. Guru diharapkan mampu meningkatkan kompetensi profesionalnya 

lagi, khususnya dalam hal memanfaatkan teknologi, yaitu dengan 

menggunakan LCD proyektor yang sudah tersedia di sekolah. Guru 

diharapkan dalam penggunaan metode pembelajaran lebih inovatif 

agar siswa tidak merasa jenuh dalam belajar. 

2.   Bagi Sekolah 

Pihak sekolah perlu memperhatikan kelengkapan peralatan belajar siswa 

agar lebih memadai dan dapat membantu memperlancar proses 

pembelajaran. Peralatan belajar yang lengkap dan memadai dapat 

menjadi penunjang hasil belajar siswa. 

C. Penutup 

       Puji syukur kehadirat Allah swt. karena hanya limpahan rahmat, taufiq 

dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini akhirnya terselesaikan. Namun penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, 

dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh 

karena itu, saran yang bersifat  konstruktif dari semua pihak sangat penulis 

harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 


