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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian 

Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan 

Openness pada siswa SMA dengan prestasi belajar Matematika, 

sehingga hipotesis mayor diterima. 

2. Ada hubungan positif yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru 

dengan prestasi belajar Matematika, dengan demikian hipotesis minor 

pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor 

kompetensi pedagogik guru, maka semakin tinggi prestasi belajar 

Matematika pada siswa, demikian juga sebaliknya. 

3. Tidak ada hubungan antara trait kepribadian Extraversion dengan prestasi 

belajar Matematika, dengan demikian hipotesis minor kedua ditolak. 

4. Tidak ada hubungan antara trait kepribadian Agreeableness dengan 

prestasi belajar Matematika, sehingga hipotesis minor ketiga ditolak. 
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5. Tidak ada hubungan antara trait kepribadian Conscientiousness dengan 

prestasi belajar Matematika, dengan demikian hipotesis minor keempat 

ditolak. 

6. Tidak ada hubungan antara trait kepribadian Neuroticism dengan prestasi 

belajar Matematika, sehingga hipotesis minor kelima ditolak. 

7. Tidak ada hubungan antara trait kepribadian Openness dengan prestasi 

belajar Matematika, sehingga hipotesis minor keenam ditolak. 

 
B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berlandaskan pada hasil analisis, 

pembahasan, dan kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Sesuai dengan hasil analisis deskriptif pada kompetensi pedagogik 

guru berdasarkan persepsi siswa, menunjukkan pada kategori sedang. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas 

kompetensi pedagogik guru yakni memahami peserta didik secara 

mendalam, dengan mengetahui kemampuan masing-masing siswa dan 

menjelaskan materi secara komprehensif dan terstruktur hingga siswa 

dapat memahami materi dengan baik. 
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2. Bagi siswa 

Bagi para siswa diharapkan dapat lebih aktif untuk terlibat secara 

akademis. Sebaiknya siswa juga mampu memanfaatkan kesempatan dan 

peluang yang diberikan oleh sekolah secara maksimal untuk dapat 

mengaktualisasikan diri secara positif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti yang berminat untuk mengkaji topik serupa, diharapkan 

memerhatikan faktor selain kompetensi pedagogik guru dan traits 

kepribadian The Big Five siswa. Faktor yang memengaruhi prestasi 

belajar diantaranya keterlibatan siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, fasilitas belajar, dan motivasi. 

Berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data 

sekunder prestasi belajar, disarankan mengambil nilai ulangan harian 

murni. Nilai ulangan harian murni merepresentasikan kemampuan kognitif 

siswa yang sesungguhnya, selain itu juga lebih bervariasi. Variasi nilai 

pada nilai ulangan harian dapat membantu mengungkapkan traits 

kepribadian siswa. 
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