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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Bina Warga Bandung telah memanfaatkan internet sebagai sumber 

belajar 3x dalam seminggu ,  menggunakan internet selama lebih dari 60 

menit perhari dan menggunakan internet untuk mencari informasi materi 

pelajaran akuntansi, berbagi file dan download  materi akuntansi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Bina Warga Bandung telah melakukan aktivitas belajar dengan baik. Hal 

ini terlihat dari mayoritas siswa yang memilih pernyataan pada kategori 

sedang dan selain memanfaatkan sumber buku, mereka juga 

memanfaatkan internet untuk menunjang aktivitas belajarnya. 

3. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mempunyai hubungan 

yang positif dan signifikan dengan aktivitas belajar siswa kelas XI 

Akuntansi SMK Bina Warga Bandung. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1.   Bagi siswa, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan , 

juga lebih aktif dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. 

Karena dengan memanfaatkan internet dapat membuat aktivitas belajar 

menjadi lebih mudah dan praktis dalam mencari berbagai informasi dan 

literatur seputar materi pelajaran. 
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2. Bagi guru, diharapkan dapat juga memanfaatkan internet dalam aktivitas 

belajar termasuk pembelajaran akuntansi, karena siswa saat ini aktif dalam 

memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

melakukan berbagai aktivitas belajar. Sehingga dengan adanya 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar ini dapat membantu 

mengoptimalkan aktivitas pembelajaran. Juga hendaknya guru dapat 

memberikan dorongan serta menciptakan kondisi agar siswa dapat 

menemukan ilmu pengetahuan baru melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

3.   Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan dan 

melakukan eksperimen untuk penelitian mengenai pemanfaatan internet 

sebagai sumber belajar dalam aktivitas belajar siswa. 

 


