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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri 1 Tembilahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran akuntansi di Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 1 Tembilahan sebesar 85,09%. Hal ini

menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran

akuntansi tergolong ke dalam kriteria “Sangat Baik” karena berada pada

rentang interval 81% - 100%.

2. Keaktifan belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tembilahan

sebesar 81,97%. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa

tergolong ke dalam kriteria “Sangat Baik” karena berada pada rentang

interval 81% - 100%.

3. Ada  pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru dalam menguasai

materi pembelajaran akuntansi terhadap keaktifan belajar siswa di Sekolah

Menengah Kejuruan 1 Tembilahan. Hal ini dilihat dari rhitung > rtabel (0,226 ˂

0,553 > 0,294). Sumbangan pengaruh kompetensi guru dalam menguasai

materi pembelajaran akuntansi terhadap keaktifan belajar siswa sebesar

30,6%, sedangkan sisanya sebesar 69,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

seperti faktor internal siswa yang berbeda-beda (faktor fisiologis dan

psikologis), kurangnya sarana prasarana, lingkungan sosial siswa (lingkungan

sekolah, masyarakat dan keluarga), dan suasana lingkungan kelas.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat dikemukakan saran-saran

sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada siswa agar lebih aktif lagi dengan mengikutsertakan diri

dalam proses pembelajaran seperti bertanya mengenai hal-hal yang belum

dimengerti, memberikan pendapat dan menanggapi pada saat proses

pembelajaran, menyimpulkan dan mengingat materi yang telah dipelajari.

Dengan adanya keikutsertaan siswa dalam pembelajaran maka proses

pembelajaran dapat berjalan secara optimal, karena adanya umpan balik dari

siswa kepada guru pada proses pembelajaran dan agar siswa memperoleh

hasil yang baik yang diperoleh melalui proses belajar mengajar.

2. Diharapkan agar guru untuk lebih menggunakan sesuatu yang menarik lagi

pada saat menyampaikan materi seperti menggunakan strategi, media

(infokus/LCD) dalam belajar, agar siswa dalam belajar lebih antusias

mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung karena adanya variasi yang

digunakan oleh guru pada saat belajar, dan tidak monoton agar proses

pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

3. Kepada pihak sekolah diharapkan dapat lebih lagi dalam melengkapi sarana

dan prasarana dalam proses pembelajaran, misalnya seperti infokus/LCD,

kipas angin, dan lainnya agar pada saat proses pembelajaran siswa dan guru

tidak lagi merasa kepanasan dan guru dapat menggunakan media pada saat

proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih aktif lagi dalam proses

pembelajaran.


