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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Make A Match. 

Perbedaan hasil belajar tersebut dikarenakan perbedaan model yang digunakan 

yaitu model pembelajaran Problem Based Learning dimana siswa dituntut 

untuk belajar memahami materi melalui masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari sedangkan model pembelajaran Make A Match 

siswa dituntut untuk memahami konsep suatu pelajaran secara berpasangan. 

 

2. Hasil belajar akuntansi antara siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning lebih tinggi dibandingkan yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Make A Match pada siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

yang tinggi yang diajarkan menggunakan model pembelajaran PBL akan 

sangat antusias dan semangat mengikuti pembelajaran dikarenakan dalam 

model pembelajaran PBL siswa dituntut untuk belajar secara berkelompok 
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dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran, 

sehingga bagi siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan selalu berusaha 

menjadi yang terbaik di antara siswa yang lainnya. Ia akan belajar dengan 

sungguh-sungguh sehingga hasil belajarnya pun meningkat. 

 

3. Hasil belajar akuntansi antara siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning lebih rendah dibandingkan yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Make A Match pada siswa 

yang memiliki motivasi belajar rendah. Hal ini dikarenakan dalam model 

pembelajaran Make A Match siswa secara individu terlibat langsung dalam 

pembelajaran, siswa dituntut untuk belajar secara berpasangan dalam 

mempelajari materi. Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan 

berusaha belajar lebih giat untuk mencapai hasil belajar yang baik, ini 

dikarenakan ia merasa bertanggung jawab untuk dapat menguasai materi 

bersama teman pasangannya. Selain itu, pembelajaran Make A Match hanya 

dilakukan secara berpasangan, sehingga ketergantungan siswa terhadap siswa 

lainnya dalam belajar lebih sedikit dibandingkan dengan model PBL. Hal ini 

memacu siswa yang memiliki motivasi belajar rendah untuk lebih semangat 

belajar agar memperoleh hasil yang baik sehingga akan berdampak pada hasil 

belajarnya. 

  

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran akuntansi, hal ini berarti terdapat pengaruh bersama antara 

model pembelajaran dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

akuntansi pada siswa kelas X Akuntansi SMK Swadhipa 1 Natar. Ini 
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dikarenakan model pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran, 

baik Problem Based Learning maupun Make A Match sama-sama memberikan 

kontribusi bagi hasil belajar siswa. Kedua model pembelajaran ini melibatkan 

kerjasama, interaksi, kemandirian dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran.Selain itu, motivasi belajar juga berpengaruh pada 

pelaksanaan kedua model pembelajaran ini.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi perbandingan hasil belajar akuntansi 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based dan Make A Match 

dengan memperhatikan motivasi belajar pada siswa kelas X Akuntansi SMK 

Swadhipa 1 Natar Tahun Pelajaran 2014/2015, maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut. 

1. Sekolah hendaknya memberikan pengetahuan tambahan kepada guru- guru 

melalui pelatihan metode pembelajaran yang tepat guna meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2. Sebaiknya siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi khususnya dalam 

pelajaran akuntansi agar tidak mengalami kesulitan untuk memahami 

materi yang dipelajari. 

3. Sebaiknya model pembelajaran  Problem Based Learning dan Make A 

Match mulai diterapkan oleh guru karena dapat meningkatkan hasil belajar 

akuntansi pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi maupun 

rendah pada mata pelajaran akuntansi. 


