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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penyajian dan analisis data sebagaimana yang termuat 

dalam BAB IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber belajar laboratorium 

terhadap efektifitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran spreadsheet 

siswa kelas X jurusan akuntansi di SMK Kansai Pekanbaru. Hasil tersebut 

berdasarkan nilai r hitung sebesar 0,623 lebih besar dari r tabel baik pada 

taraf signifikan 5% sebesar 0,344 maupun 1% sebesar 0,442 atau r hitung 

> r tabel (0,344 < 0,623 > 0,442) yang berarti Ho ditolak Ha diterima. 

2. Besarnya koefisien pengaruh sumber belajar laboratorium terhadap 

efektifitas pembelajaran spreadsheet siswa kelas X jurusan akuntansi di 

SMK Kansai Pekanbaru adalah 0,389 yang menunjukkan bahwa sumber 

belajar laboratorium terhadap efektifitas pembelajaran spreadsheet  adalah 

sebesar 38,9% sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, misalnya faktor 

strategi pembelajaran, media pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan 

lain sebagainya. 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian tentang 

pengaruh sumber belajar laboratorium terhadap efektifitas pembelajaran 
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spreadsheet siswa kelas X jurusan akuntansi di SMK Kansai Pekanbaru antara 

lain: 

1. Kepada seluruh siswa kelas X jurusan akuntansi di SMK Kansai 

Pekanbaru untuk dapat lebih aktif dalam belajar seperti misalnya 

melaksanakan proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh, melibatkan 

diri dalam proses belajar, mengerjakan semua yang ditugaskan guru. 

Selain itu hendaknya mampu memanfaatkan kemajuan teknologi yang 

dewasa ini banyak memberikan manfaat positif jika digunakan ke arah 

pembelajaran yang baik. 

2. Kepada guru bidang studi spreadsheet di SMK Kansai Pekanbaru 

diharapkan untuk mengarahkan siswa agar mengikuti kegiatan 

pembelajaran spreadsheet secara efektif seperti mengarahkan siswa untuk 

mengajukan pendapat maupun bertanya tentang pembelajaran spreadsheet, 

memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan latihan, menulis atau 

mencatat, berdiskusi, menjawab pertanyaan guru, dan lain sebagainya.  

3. Kepada pihak sekolah agar senatiasa membantu penyediaan fasilitas atau 

sarana dan prasarana belajar yang dibutuhkan oleh guru dan siswa di 

sekolah guna menunjang efektifitas pembelajaran spreadsheet, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan. 

 

 


