
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang pengaruh 

penguasaan komputer dan persamaan akuntansi terhadap kemampuan 

siswa mengaplikasikan MYOB di SMK Negeri 1 Selatpanjang, dapat 

ditarik keimpulan bahwa: 

1. Besaran pengaruh penguasaan komputer diketahui r hitung sebesar 

0,304 dan r tabel sebesar 0,266 (5%) hal ini menunjukkan bahwa 

berpengaruh antara penguasaan komputer terhadap kemampuan siswa 

mengaplikasikan MYOB pada besaran taraf signifikansi 5%. 

2. Besara pengaruh penguasaan persamaan akuntansi diketahui r hitng 

sebesar 0,352 dan r tabel sebesar 0,266 (5%) hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penguasaan 

persamaan akuntansi terhadap kemampuan siswa mengaplikasikan 

MYOB baik pada besaran taraf signifikansi 5%.  

3. Besaran pengaruh secara simultan pengaruh penguasaan komputer dan 

persamaan akuntansi terhadap kemampuan siswa mengaplikasikan 

MYOB diketahui nilai F hitung sebesar 5,085 dengan signifikansi 

0,001. F tabel dapat diperoleh dari F tabel statistik sebesar 3,15. 

Analisa data adalah F hitung 5,085 > F tabel 3,15 dengan signifikansi 

0,000 < probabilitas 0,05 maka Ho ditolak. Kesimpulannya adalah 
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“terdapat pengaruh penguasaan persamaan akuntansi dan penguasaan 

komputer terhadap kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB di 

SMK Negeri 1 Selatpanjang dapat diterima, dengan sendirinya Ho 

ditolak. Dengan kata lain semakin baik penguasaan komputer dan 

persamaan akuntansi maka semakin mampu pula siswa dalam 

mengaplikasikan program MYOB”. 

 

B. Saran 

1. Karena penguasaan komputer dan persamaan akuntansi berpengaruh 

terhadap kemampuan siswa mengaplikasikan MYOB hendakya guru 

lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai komputer dan 

persamaan akuntansi. 

2. Siswa hendaknya lebih giat lagi dalam belajar serta menguasai 

pelajaran komputer dan persamaan akuntansi, karena materi ini 

merupakan mata diklat yang harus dikuasai sebelum materi lain 

dengan kesulitan yang lebih tinggi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian tentang 

penguasaan komputer dan persamaan akuntansi terhadap kemampuan 

siswa mengaplikasikan MYOB. 

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari 

kelemahan dan kesalahan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan 

saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis. 


