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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 

tentang pengaruh media pembelajaran jobsheet dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa di SMA Pasundan 2 Bandung, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran jobsheet pada mata 

pelajaran akuntansi di kelas XI IPS SMA Pasundan 2 Bandung tergolong 

tinggi, motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di kelas XI IPS 

SMA Pasundan 2 Bandung tergolong sedang dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran akuntansi di kelas XI IPS SMA Pasundan 2 Bandung 

tergolong sedang. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh media pembelajaran jobsheet 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di SMA Pasundan 

2 Bandung memiliki pengaruh positif. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di SMA Pasundan 2 

Bandung memiliki pengaruh positif. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran jobsheet dan 

motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran akuntansi di SMA Pasundan 2 Bandung. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh media pembelajaran jobsheet 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di SMA Pasundan 2 Bandung 

maka penulis memberikan beberapa saran khususnya untuk SMA Pasundan 2 

Bandung  dan peneliti lain, seperti berikut ini: 

a. Penggunaan media pembelajaran jobsheet di SMA Pasundan 2 Bandung 

hendaknya dapat dipertahankan karena dapat membantu proses pembelajaran 

dikelas. 

b. Guru dan siswa di SMA Pasundan 2 Bandung hendaknya dapat bekerja sama 

untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih baik agar dapat meningkatkan 

motivasi belajar salah satunya dengan cara memilih media pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan di sampaikan sehingga penyampaian materi 

pembelajaran akan lebih efektif.  

c. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa di SMA Pasundan 2 Bandung 

hendaknya dapat lebih ditingkatkan kembali, mengingat masih banyak siswa 

yang nilainya belum mencapai KKM yang telah ditentukan sekolah. Untuk itu, 

sebaiknya guru memberikan pengulangan materi dan setelah itu memberikan 

perbaikan nilai dengan cara remedial sehingga nilai yang diperoleh siswa 

diharapkan bisa meningkat. 

d. Hasil penelitian ini hendaknya menjadi masukan baru bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian berhubungan dengan media pembelajaran lain, sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas dari suatu media pembelajaran. 

 


