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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari pemanfaatan bank mini 

terhadap hasil uji kompetensi keahlian akuntansi kelas XII SMK N 6 

Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari uji t yang menunjukkan  sebesar 

8,267 >  sebesar 1,9832 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 dengan 

sumbangan relative sebesar 58% dan sumbangan efektif sebesar 37,9%. 

Dari penjelasan diatas maka dari itu dapat di tarik kesimpulan bahwa 

tingginya pemanfaatan bank mini akan meningkatkan hasul uji kokpetensi 

keahlian akuntansi. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari praktik kerja industri 

terhadap hasil uji kompetensi keahlian akuntansi kelas XII SMK N 6 

Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang menunnjukkan  

sebesar 6,371 >  sebesar 1,9832 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 

dengan sumbangan relative sebesar 42% dan sumbangan efektif sebesar 

27,4%. Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tingginya praktik kerja industri akan meningkatkan hasil uji kompetensi 

keahlian akuntansi.  

3. Ada yang positif dan signifikan dari pemanfaatan bank mini dan praktik 

kerja industri terhadap hasil uji kompetsni keahlian akuntansi kelas XII 

SMK N 6 Surakarta. Hal ini dapat ditunjukkan dimana  sebesar 

77,139  >  sebesar 3,11 dan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 dan 

koefisien determinasi (R²) sebesar 0,653 atau 65,3% sementara sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari 

penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya 

pemanfaatan bank mini dan praktik kerja industry dapat meningkatkan hasil 

uji komptensi keahlian akuntansi. 
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B. Implikasi 

        Berdasarkan kesimpulan diatas maka implikasi penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan hasil uji kompetensi keahlian akuntansi maka siswa 

harus memanfaatkan bank mini untuk belajar akuntansi dengan sungguh-

sungguh. Pemanfaatan bank mini merupakan cara memanfaatkan wadah 

untuk praktik dengan kompetensi keahlian dari siswa akuntansi. 

Sehingga dengan ini siswa akuntansi dapat mempraktikkan apa yang 

sudah dipelajari pada proses pembelajaran sekaligus memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kompetensi 

siswa program akuntansi. 

2. Untuk menigkatkan hasil uji kopetensi keahlian akuntansi maka siswa 

harus bersungguh-sungguh saat melaksanakan praktik kerja industri 

usahakan mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang akuntansi, karena 

praktik kerja industri merupakan salah satu program SMK untuk kegiatan 

belajar yang bekerja sama dengan pihak DU atau DI dengan tujuan 

memberikan pengalaman dan bisa lebih memahami secara mendalam 

mata pelajaran kejuruan. 

3. Kedua variabel dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan bank mini dan 

praktik kerja industry harus dilaksanakan secara optimal karena 

merupakan wadah untuk mengenal akuntansi baik secara teori maupun 

praktik langsung dengan materi akuntansi sehingga dapat meningkatkan 

hasil uji kompetensi keahlian akuntansi. 

 

C. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

          Bagi sekolah SMK N 6 Surakarta agar menjadikan  bank mini dan 

praktik kerja industri semakin maju dan mempunyai kompetnsi yang 

bagus kareana dengan begitu maka hasil uji kompetensi keahlian 

akuntansi juga akan meningkat. 
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2. Bagi Siswa 

        Bagi siswa yang sedang melaksanakan praktik bank mini dan 

praktik kerja industri usahakan di lalui dengan optimal, karena di kelas 

XII nanti itu yang akan membantu kalian melewati uji kompetensi 

keahlian akuntansi.  

3. Bagi Peneliti 

       Bagi peneliti yang akan datang agar menyempurkana penelitian ini 

dengan menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil uji 

kompetensi keahlian akuntansi sehingga penelitian ini menjadi lebih 

sempurna. 

 

 




