
69 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan serta hasil 

perhitungan statistik yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka 

penelitian  ini telah berhasil mengetahui hubungan antara kompetensi guru 

dengan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian ini juga memberikan 

kesimpulan tentang adanya hubungan y ang positif dan signifikan antara 

Kompetensi Guru  Ekonomi  dengan Motivasi Belajar SiswaPada Mata 

Pelajaran Ekonomi , atau dapat menyatakan  semakin tinggi tingkat 

Kompetensi Guru  Ekonomi maka Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi semakin tinggi. 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka 

implikasi dari penelitian ini adalah bukti empirik bahwa motivasi belajar 

siswa pada mata pelajran ekonomi  siswa dipengaruhi secara positif oleh 

kompetensi guru ekonomi . Hal ini akan berdampak penting dalam upaya 

untuk meningkatkan kompetensi guru ekonomi , agar siswa memiliki 

motivasi belajar  ekonomi yang tinggi.. Kompetensi guru ekonomi  

merupakan salah satu faktor yang harusnya penting untuk menentukan 

tinggi rendahnya  motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

Namun, berdasarkan hasil penelitian belum memadai, sehingga perlu 

diadakan perbaikan dari kompetensi guru ekonomi. 
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C. Saran-saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan di atas, 

saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bahwa  untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi harus meningkatkan kompetensi guru ekonomi. 

2. Bahwa  untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi antara lain: 

a. Meningkatkan pengetahuan kemajuan diri sendiri  

b.  Memilah ajakan  teman yang baik agar siswa termotivasi lagi 

dalam belajar ekonomi  

c. Menumbuhkan harapan dan cita-cita setinggi-tingginya agar siswa 

termotivasi untuk belajar ekonomi. 

3. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru ekonomi antara lain: 

a. Meningkatkan  keterampilan  dalam  mengajar  ekonomi dengan 

sebaik mungkin yaitu menggunakan  metode yang variatif dalam 

mengajar dengan mengikuti pelatihan keguruan. 

b. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

potensinya agar siswa lebih kreatif 

c. Melaksanakan pembelajaran ekonomi  di kelas dengan sebaik 

mungkin agar siswa memahami materi dan tujuan dari pelajaran 

ekonomi  telah dijelaskan oleh guru 
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