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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan menerapkan kolaborasi model pembelajaran Explicit Instruction dan 

Student Teams Achievement Divison (STAD) dapat meningkatkan aktivitas 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Berastagi Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas siswa 

dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I terdapat 17 orang (53,125%) dalam 

katagori aktif dan sangat aktif sedangkan pada siklus II mengalami perubahan 

diperoleh 25 orang (78,125%) dalam katagori aktif dan sangat aktif.  

2. Dengan menerapkan model pembelajaran Explicit Instruction dan Student 

Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Berastagi Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam 

belajar akuntansi dengan pokok bahasan ayat jurnal penyesuaian. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah siswa yang  tuntas pada postest siklus I ada 19 orang 

(59,375%) dengan nilai rata-rata siswa 72,19 dan pada postest siklus II jumlah 

siswa yang tuntas meningkat yaitu 28 orang (87,5%) dengan nilai rata-rata 

siswa 83,13 sehingga diperoleh peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

28,125%. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antar siklus I dan II. Hal itu 

terlihat dari diperoleh dari thitung > ttabel (thitung 7,62 > ttabel 2,03) 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan : 

  1.  Kepada guru khususnya guru bidang studi akuntansi hendaknya menggunakan 

kolaborasi model pembelajaran Explicit Instruction dan Student Teams 

Achievement Divison (STAD) sebagai salah satu alternatif dalam proses 

belajar mengajar guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar akuntansi 

siswa khususnya pada kompetensi dasar pengikhtisaran perusahaan jasa.  

  2.  Dalam pembagian kelompok hendaknya guru lebih memperhatikan 

kesesuaian tiap anggota kelompok. Kelompok hendaknya dibentuk dengan 

mempertimbangkan kecocokan siswa agar diskusi kelompok dapat berjalan 

dengan baik. 

3.    Untuk peneliti selanjutnya, dapat menggunakan judul yang sejenis namun 

dengan waktu yang lebih efektif dan  sumber belajar yang lebih luas agar dapat 

dijadikan suatu studi perbandingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya pada bidang studi akuntansi. Agar memperoleh perbandingan yang 

lebih baik diharapkan melakukan penelitian di sekolah yang berbeda dan objek 

yang berbeda pula sehingga dapat mengetahui sejauh mana kolaborasi model 

pembelajaran Explicit Instruction dan Student Teams Achievement Divison 

(STAD) ini dapat memberi pengaruh. 

 


