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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, baik dalam penyebaran

angket kepada siswa kelas XI jurusan IPS maupun hasil observasi terhadap guru

Akuntansi kelas XI jurusan IPS SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun, yang

menjadi pelengkap data yang penulis paparkan, maka peneltian ini penulis

simpulkan sebagai berikut:

1. Peran guru akuntansi mengatasi kesulitan belajar siswa dalam belajar

akuntansi materi laporan keuangan perusahaan jasa jurusan IPS di SMA

Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun dapat dikategorikan “cukup berperan”

karena berada diantara 41% - 60% dengan persentase 59,83 %. Hal ini

menandakan bahwa peran guru akuntansi mengatasi kesulitan belajar siswa

dalam belajar akuntansi materi laporan keuangan perusahaan jasa sudah

cukup baik dan cukup terlaksana.

2. Peran guru akuntansi mengatasi kesulitan belajar siswa dalam belajar

akuntansi materi laporan keuangan perusahaan jasa jurusan IPS di SMA

Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor

sesuai teori yang telah dituliskan pada kerangka teoritis yaitu sebagai berikut:

a. Faktor intern yaitu, faktor yang berasal dari guru itu sendiri, diantaranya:

1. Tingkat pendidikan guru.

2. Pengalaman mengajar.
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3. Pengetahuan guru tentang teori-teori untuk mengatasi kesulitan

belajar siswa.

4. Waktu dan kesempatan yang dimiliki guru.

b. Faktor ekstern yaitu, faktor yang berasal dari luar diri guru, diantaranya:

1. Kepala Sekolah memberikan masukan kepada guru tentang cara-cara

mengatasi kesulitan belajar siswa.

2. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk

mengikuti seminar atau penataran yang khusus mengkaji tentang

cara-cara membimbing siswa khususnya siswa yang mengalami

kesulitan belajar.

3. Fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para guru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah laksanakan, maka penulis

memberikan beberapa saran atau masukan untuk semua pihak yang terpenting

untuk seluruh guru dan khususnya adalah bagi guru akuntansi di SMA Negeri 2

Kundur Kabupaten Karimun untuk senantiasa turut berperan dalam mengatasi

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi terutama materi laporan

keuangan perusahaan jasa sesuai dengan teori yang penulis paparkan di BAB II

(Kajian Teori). Selain ikut turut berperan, guru juga harus senantiasa

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai supaya dimasa yang akan datang

dapat lebih memaksimalkan lagi.

Selanjutnya saran penulis untuk semua pihak agar bersama-sama

membantu siswa dalam belajar khususnya belajar akuntansi yang dirasa sulit
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dengan senantiasa memberikan semangat maupun motivasi kepada siswa untuk

selalu belajar dengan lebih giat lagi. Karena keberhasilan mereka esok hari tidak

terlepas dari peran kita saat ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, penulis menyadari bahwa masih

banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam

penyusunannya, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharap kritik dan

sarannya yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini

memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.


