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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dalam upaya 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPS maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa siklus I, II dan III untuk 

kehadiran siswa 100%, siswa yang bertanya pada siklus I sebanyak 5 

siswa (20,83%), siklus II sebanyak 11 siswa (45,83%) dan siklus III 

sebanyak 15 siswa (62,50%), siswa yang menjawab pertanyaan pada 

siklus I sebanyak 7 siswa (29,16%), siklus II sebanyak 13 siswa 

(54,17%) dan siklus III sebanyak 20 (83,33%), dan siswa yang 

memberikan argumen pada siklus I sebanyak 4 siswa (16,67%), siklus II 

sebanyak 9 siswa (37,50%), dan siklus III sebanyak 11 (45,83%). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan program Microsoft Excel untuk 

menyelesaikan laporan keuangan akuntansi dapat meningkatkan 

motivasi siswa secara keseluruhan yang berjumlah 25 siswa. 

Keberhasilan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

program Microsoft Excel untuk menyelesaikan laporan keuangan 

akuntansi, yaitu dengan upaya guru memberikan penjelasan dan arahan 

yang mudah diterima oleh siswa serta menarik. Sehingga langkah-
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langkah yang dilakukan dalam penggunaan program Microsoft Excel 

untuk menyelesaikan laporan keuangan akuntansi akan lebih mudah 

diterima oleh siswa. 

2. Hasil belajar siswa mulai siklus I sampai dengan siklus III, yaitu siklus I 

hanya sejumlah 12 orang siswa atau 50%, siklus II meningkat jadi 18 

orang siswa atau 75% dan pada siklus III menjadi 25 orang siswa atau 

100%. Berdasarkan ketiga siklus yang sudah dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas sudah berhasil, bahwa dengan menggunakan 

program Microsoft excel untuk menyusun laporan keuangan perusahaan 

jasa dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga mencapai 

ketuntasan belajar yang diharapkan. Keberhasilan penggunaan program 

Microsoft Excel untuk menyelesaikan laporan keuangan akuntansi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh upaya guru untuk 

meningkatkan motivasi siswa terlebih dahulu. Sehingga ketika motivasi 

siswa untuk menyelesaikan laporan keuangan akuntansi dengan 

menggunakan Microsoft Excel tinggi maka diharapkan hasil belajarnya 

juga tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka hasil belajar siswa sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan 

ditingkatkan oleh guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas agar siswa 

lebih aktif, kreatif, dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan bagi 

siswa, sebagai berikut. 



 

 

 

74 

1. Guru harus mencoba proses belajar mengajar dengan menerapkan 

pembelajaran yang bervariasi, dan meninggalkan proses pembelajaran 

model lama yang konvensional.  

2. Guru harus menguasai model pembelajaran berbasis tekhnologi dan 

mampu menerapkannya dalam proses belajar mengajar, untuk 

menghindari pembelajaran monoton dan kurang bervariasi agar siswa 

tidak merasa jenuh dan malas belajar. 

3. Guru harus menguasai materi pembelajaran dengan baik serta mampu 

menjelaskan pokok bahasan dengan lugas, agar siswa cepat mengerti dan 

memahami pesan yang terkandung dalam materi yang dibahas tersebut. 

4. Guru harus memiliki dan menguasai keterampilan dasar seperti: 

penguasaan dasar teknologi, keterampilan bertanya, keterampilan 

memberikan alasan, keterampilan melakukan variasi belajar, kemampuan 

menjelaskan yang efektif, kemampuan mengelola waktu belajar, 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 


