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ANALISIS KESULITAN BELAJAR MYOB ACCOUNTING KELAS XI 
AKUNTANSI  DI SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN 2018/2019 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor kesulitan belajar yang 
dialami oleh siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta pada tahun ajaran 
2018/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. 
Subjek penelitian adalah guru mata pelajaran myob accounting, petugas laboran, dan 
siswa kelas XI Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta sebanyak 6 siswa sebagai 
responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi waancara, observasi, dan 
dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi (metode dan 
sumber data). Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, sajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala 
yang dihadapi peserta didik dalam belajar myob accounting yaitu kurangnya pemahaman 
dalam bahasa inggris, kuraangnya pemahaman dalam mengoperasikan komputer, 
kurangnya pemahaman mengenai akuntansi dasar, kurangnya ketertaikan dalam 
pelajaran myob accounting, persepsi siswa bahwa belajar myob accounting harus 
menggunakan laptop, dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah beberapa peserta didik menunjukkan kurangnya intelektual yang 
dimiliki, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dalam bahasa inggris, 
kurangnya kemampuan mengoperasikan komputer dan kurangnya kemampuan akuntansi 
dasar. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi belajar peserta didik, pada saat proses 
pembelajaran berlangsung peserta didik tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan 
oleh guru karena peserta didik merasa bosan dengan cara mengajar guru. Fasilitas 
sekolah yang kurang memadai dalam pembelajaran komputer akuntansi  juga akan 
mempengaruhi kesulitan belajar siswa.  

Kata Kunci: Kesulitan Belajar Akuntansi Myob 

 

Abstract 

This study aims to find out what are the factors of learning difficulties experienced by 
students of class XI Accounting at Batik 2 Vacational High School Surakarta in 
2018/2019 school year. This type of research is qualitative research with case study 
design. The research subjects were teachers of myob accounting, officer laboran, and 
students of class XI Accounting in Batik 2 Vacational High School Surakarta as many as 
6 students as respondens. Data collections techniques used include observations, 
interviews, and documentations. To ensure the validity of the data, triangulations 
(methods and data sources) is used. Data analysis techniques used data collection, data 
reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that there were 
several obstacles faced by students in learning myob accounting, namely lack of 
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understanding in English, lack of understanding in operating computers, lack of 
understanding of basic accounting, lack of involvement in myob accounting lessons, 
student perceptions that learning myob accounting must use a laptop, and inadequate 
school facilities. The conclusion of this study is that some students showed a lack of 
intellectual property, this was due to a lack of understanding in English, lack of ability to 
operate computers and lack of basic accounting skills. The school environment also 
affects the learning of students, during the learning process the students do not want to 
listen to what is conveyed by the teacher because students feel bored with how to teach 
the teacher. Inadequate school facilities in computer accounting learning will also affect 
student learning difficulties.  
Keyword: Learning Difficulties Myob Accounting 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan 

secara terus menerus akan menjadi suatu proses yang dialami baik secara langsung 

maupun tidak langsung sepanjang hidupnya. Pendidikan merupakan sesuatu yang 

mutlak dan menjadi dasar dalam perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. 

Tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tinggi 

yaitu manusia yang mampu menghadapi perkembangan zaman. Hasbullah 

(2012:123) mengatakan bahwa “Secara teoritis, suatu sistem pendidikan terdiri dari 

komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. 

Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari tujuan, peserta didik, pendidik, 

alat pendidik, dan lingkungan.” 

Pendidikan tidak lepas dengan adanya proses belajar mengajar, karena 

pendidikan sejatinya digunakan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

baik melalui proses belajar. Djamarah (2011:13) “belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotor”. Sedangkan menurut Slameto (2010:3) “belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan 

itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative 

lama dan karena adanya usaha. 

Dalam kegiatan pembelajaran terkadang dijumpai adanya peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam mencapai penguasaan materi yang telah ditentukan. 

Pada umumnya “kesulitan” merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan 

hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha 

lebih giat lagi untuk dapat mengatasi. Menurut Mulyadi (2010:6) “kesulitan belajar 

merupakan suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya 

hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar.” Siswa yang mengalami 

kesulitan belajar menandakan bahwa terdapat permasalahan yang sedang dihadapi 

dalam mengikuti kegiatan belajar. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh 

perilaku yang memang tidak dapat mengikuti belajar atau faktor-faktor lain yang 

dapat menyebabkan kesulitan belajar. Faktor-faktor lain yang dapat dialami siswa 

dalam belajar dapat saja muncul, selain dari faktor bawaan dari siswa itu sendiri. 

Hal tersebut dikarenankan siswa memiliki kegiatan tidak hanya dalam lingkungan 

sekolah saja, melainkan juga keluarga serta masyarakat. 

Menurut Abin Syamsudin (dalam Mulyadi 2010:5) peserta didik 
mengalami kesulitan belajar apabila (1) Siswa tidak mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan berdasarkan kemampuannya. (2) Siswa dalam batas 
waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran pemahaman 
materi pelajaran. (3) Siswa tidak mampu mengikuti pelajaran pada pokok 
bahasan selanjutnya. 
 

Secara umum kesulitan yang dihadapi siswa dalam mata pelajaran bukan 

hanya yang bersifat manual saja tetapi yang bersifat praktik juga akan menyulitkan 

siswa contohnya pada mata pelajaran yang bersifat tekhnologi seperti komputer 

akuntansi (MYOB). Sekolah SMK/MA Kejuruan dengan mengacu pada Lampiran 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 
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Dasar dan Menengah sebagai penguatan keterampilan siswa dalam bidang 

akuntansi, maka memperkenalkan mata pelajaran komputer akuntansi sesuai 

perkembangan teknologi. Komputer akuntansi adalah mata pelajaran yang masuk 

dalam kategori kompetensi kejuruan diberikan pada siswa kelas XI dan kelas XII 

akuntansi sebagai keterampilan penyusunan laporan keuangan bagian akuntansi 

melalui sistem komputer. Software yang digunakan dalam komputer akuntansi 

adalah MYOB (Mind Your Own Business). 

Mata pelajaran komputer akuntansi, tidak hanya aspek pengetahuan yang 

diperlukan tetapi keterampilan dalam menggunakan komputer akuntansi juga sangat 

dibutuhkan karena komputer akuntansi merupakan mata pelajaran yang berkaitan 

dengan mata pelajaran yang didapat sebelum memperoleh komputer akuntansi yaitu 

dasar-dasar akuntansi, bahasa inggris, dan dasar komputer. Sehingga siswa 

diharuskan lebih terampil dalam menggabungkan ketiga unsur tersebut. Hasil 

belajar komputer akuntansi yang tinggi mengindikasikan bahwa siswa menguasai 

kompetensi yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar dan mampu menerapkan 

materi yang didapat dalam praktik komputer akuntansi. Sebaliknya, jika hasil 

belajar komputer akuntansi rendah sebagai indikasi kurangnya kemampuan siswa 

dalam menguasai kompetensi yang ada dalam komputer akuntansi. 

Banyak aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar Myob Accounting dalam 

pembelajaran komputer akuntansi diantaranya dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran dan fasilitas dalam pembelajaran komputer akuntansi. Proses 

pembelajaran yang kurang efektif dapat menyebabkan kualitas pembelajaran 

komputer akuntansi menjadi rendah. Demikian juga dengan fasilitas, fasilitas yang 

baik akan menunjang proses pembelajaran yang baik namun fasilitas yang kurang 

memadai akan menghambat dalam proses pembelajaran. 

Fenomena yang sama ditemukan di SMK Batik 2 Surakarta yang menjadi 

tempat penelitian dilakukan. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KESULITAN BELAJAR MYOB 

ACCOUNTING KELAS XI AKUNTANSI  DI SMK BATIK 2 SURAKARTA” 
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2. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Batik 2 Surakarta pada bulan Maret 2019. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menjalankan penelitian, 

peneliti melakukan observasi di dalam kelas saat proses pembelajaran myob 

accounting berlangsung. Serta peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 

guru, peserta didik, dan petugas laboran. 

 Menurut Sugiyono (2017:9), “penelitian kualitatif dapat digunakan untuk 

meneliti dalam kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai trianggulasi, 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna pada generalisasi”. Penelitian bertujuan untuk mencari tahu penyebab dari 

masalah yang terjadi di tempat penelitian, yaitu faktor apa saja yang 

menyebabkan kesulitan belajar myob accounting pada siswa SMK Batik 2 

Surakarta. 

Dalam penelitian ini guru mata pelajaran komputer akuntansi dan petugas 

laboran berserta 6 peserta didik. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti tidak 

dapat diwakilkan. Untuk pengambilan data yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan observasi saat pembelajaran komputer akuntansi berlangsung. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada peserta didik mengenai 

kesulitan pembelajaran myob accounting dan wawancara kepada guru untuk 

mengetahui kebenaran mengenai kesulitan belajar yang telah diungkapkan oleh 

siswa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi 

siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta dalam belajar myob accounting 

adalah sebagai berikut: 

3.1 Kurangnya Kemampuan dalam Berbahasa Inggris 
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Bakat atau kemampuan yang dimiliki siswa dalam pelajaran komputer 

akuntasi masih sangat kurang. Pelajaran komputer akuntansi tidak hanya 

aspek pengetahuan yang diperlukan tetapi kemampuan bahasa inggris juga 

sangat diperlukan. Pembelajaran myob accounting merupakan pelajaran 

yang menggunakan istilah-istilah bahasa inggris yang ada dalam software 

myob accounting sehingga siswa juga dituntut mempunyai kemampuan 

bahasa inggris yang baik, namun siswa kelas XI akuntansi di SMK Batik 2 

Surakarta masih kurang dalam kemampuannya memahami makna-makna 

bahasa inggris sehingga akan menyebabkan kendala siswa dalam mengikuti 

pembelajaran myob accounting. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mega Anggita Sari (2018) dengan skripsinya yang berjudul “Analisis 

Faktor-faktor Kesulitan Belajar Akuntansi Perusahaan Jasa Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2016 Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Diketahui hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kurang memiliki bakat terhadap 

akuntansi. Hal tersebut ditunjukkan dari masih kurangnya mahasiswa dalam 

memahami materi akuntansi. Jadi peserta didik yang kurang memiliki 

kemampuan dalam bahasa Inggris juga akan menyebabkan kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran komputer akuntansi. 

3.2 Kurangnya Kemampuan dalam Mengoperasikan Komputer 

Selain kemampuan dalam bahasa Inggris pelajaran komputer akuntansi juga 

menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan 

komputer. Pelajaran komputer akuntansi merupakan pelajaran praktik yang 

menuntut peserta didik mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

Namun siswa kelas XI Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta masih kurang 

dalam keterampilan dalam mengoperasikan komputer, terlihat pada saat 

siswa menghidupkan komputer atau mematikan komputer mereka masih 

kebingungan. Mereka juga masih mengetik dengan menggunakan sebelas 
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jari atau satu-satu, padahal seharusnya peserta didik mampu mengetik 

dengan sepuluh jari. Pada saat akan mengeprint tugas yang sudah selesai 

siswa juga masih kebingungan sehingga siswa masih sering meminta 

bantuan kepada petugas laboran.  

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mega Anggita Sari (2018) dengan skripsinya yang berjudul “Analisis 

Faktor-faktor Kesulitan Belajar Akuntansi Perusahaan Jasa Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2016 Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Diketahui hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kurang memiliki bakat terhadap 

akuntansi. Hal tersebut ditunjukkan masih kurangnya mahasiswa dalam 

memahami materi akuntansi. Sesuai dengan penelitian sebelumya dalam 

penelitian ini peserta didik kurang memiliki bakat atau kemapuan dalam 

mengoperasikan komputer sehingga menjadikan kendala siswa dalam belajar 

myob accounting. 

3.3 Kurangnya Pemahaman dalam Akuntansi dasar 

Mata pelajaran komputer akuntansi merupakan mata pelajaran yang 

berkaitan dengan mata pelajaran yang didapat sebelum memperoleh 

komputer akuntansi yaitu dasar-dasar akuntansi. Namun peserta didik 

mengakui mereka menemukan kendala dalam pembelajaran myob 

accounting karena kurang mengetahui dasar-dasar dari akuntansi mereka 

kurang paham mengenai transaksi yang akan masuk dalam jurnal apa saja. 

Apalagi peserta didik mendapatkan pelajaran akuntansi dasar menggunakan 

istilah bahasa Indonesia sedangkan dalam myob accounting menggunakan 

istilah bahasa Inggris jadi mereka lebih kesulitan dalam mengentry jurnal. 

Hal itu dibuktikan dengan adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu 

oleh Annisa Rosma Febriyani (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman 

akuntansi berpengaruh terhadap hasil belajar myob accounting. 
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Akuntansi dasar adalah ilmu dasarnya dan myob adalah praktek dari 

ilmu akuntansi dasar yang sudah dipelajari. Artinya untuk mengoperasikan 

software myob peserta didik harus memiliki pemahaman tentang dasar-dasar 

akuntansi. Pemahaman pengantar akuntansi memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar myob, ini di karenakan materi akuntansi yang berhubungan 

adalah bagian siklus akuntansi dan pengisian kode akun hingga tahap 

pelaporannya. Apabila peserta didik kurang menguasai akuntansi dasar ini 

dapat dipastikan tidak akan memiliki hasil belajar myob yang baik, dan 

begitupun sebaliknya. 

3.4 Kurangnya Ketertarikan dalam Pelajaran Myob Accounting 

Minat belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa. Di samping itu minat belajar juga dapat mendukung dan 

mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Namun dalam praktiknya 

di sini guru menemukan kendala dalam mengajar di kelas karena kurangnya 

minat siswa dalam materi yang disampaikan. Minat siswa dalam belajar 

masih sangat kurang, hal ini terlihat dari semangat belajar siswa yang 

kebanyakan bosan dalam mengikuti pembelajaran myob accounting. Siswa 

beranggapan bahwa pelajaran komputer akuntansi kurang menyenangkan 

dengan waktu yang sangat lama, dan guru mengajar yang kurang jelas 

sehingga minat belajar mereka kurang dan bosan dalam mengikuti 

pembelajaran myob accounting, sehingga proses belajar mengajarpun akan 

mengalami hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Hasil yang dilakukan peneliti tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Herman, Witarsa, Achmadi (2010) dengan hasil penelitian minat 

belajar yang masih kurang terhadap pelajaran komputer akuntansi khususnya 

materi Myob Accounting, diketahui dengan dengan tidak hadirnya mahsiswa 

tersebut dalam mengikuti pelajaran komputer akuntansi dan sulit dalam 

mengerjakan soal-soal. 
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3.5 Persepsi Siswa bahwa Belajar Myob Accounting harus Menggunakan 

Laptop 

Melakukan kebiasaan belajar siswa kelas XI akuntansi di SMK Batik 2 

Surakarta dalam komputer akuntansi masih sangat kurang, mereka hanya 

belajar pada saat jam pelajaran saja. Mereka mengaku bahwa tidak pernah 

belajar di rumah dikarenakan belum mempunyai laptop, menurut mereka 

pembelajaran myob accounting harus belajar menggunakan laptop jadi 

mereka tidak mengulangi belajar lagi di rumah, padahal walaupun tidak 

mempunyai laptop mereka seharusnya bisa baca-baca buku yang sudah di 

fotocopy sehingga saat praktik di sekolahan mereka tidak mengalami 

kesulitan. Kebiasaan belajar yang masih rendah akan menyebabkan kesulitan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran karena meraka otomatis belum siap 

dalam menerima pembelajaran. Kebiasaan belajar merupakan salah satu 

faktor penunjang tercapainya prestasi belajar. Apabila kebiasaan belajar 

masih rendah maka prestasi belajar juga akan rendah begitupun sebaliknya. 

Dalam rangka mencapai prestasi belajar yang diharapkan, maka dalam 

kegiatan belajarnya siswa hendaknya mempunyai sikap dan cara belajar 

yang sistematis. 

Hasil yang dilakukan peneliti tersebut sesuai dengan penelitian Rulli 

Lovita Sari (2017) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor atas 

Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar Ekonomi Peserta Didik Sekolah 

Menengah Atas (SMA N) Kelas X IPS Semester Gasal di Kabupaten Sleman 

Tahun Ajaran 2016/2017”. Diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat empat faktor internal yang menjadi penyebab terbesar kesulitan 

belajar ekonomi yaitu meliputi faktor kebiasaan belajar, faktor motivasi 

belajar, faktor kemampuan belajar, dan faktor minat belajar. Persamaan 

penelitian ini yaitu mengenai kebiasaan belajar. Pada penelitian Rulli Lovita 

Sari (2015) kebiasaan belajar menjadi faktor yang paling tinggi yang 

mempengaruhi penyebebab kesulitan belajar. Penelitian tersebut menyatakan 
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bahwa banyak peserta didik yang enggan untuk belajar mandiri apabila guru 

ekonomi berhalangan untuk mengajar, selain itu peserta didik juga lebih 

memilih mengakses internet dan bermain handphone. 

3.6 Fasilitas Sekolah yang Kurang Memadai untuk Belajar Myob 

Accounting 

Fasilitas merupakan sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan 

pelaksanaan suatu kegiatan dan merupakan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Di SMK 

Batik 2 Surakarta fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran komputer 

akuntansi dinilai kurang memadai, dari buku pegangan yang masih kurang 

karena sekolahan belum dapat memberikan sehingga guru harus membuat 

sendiri untuk pegangan siswa dan lab yang masih campur dengan jurusan 

lain karena hanya memiliki 2 lab sehingga akan menyebabkan kesulitan bagi 

siswa dalam menerima proses pembelajaran dikarenakan pemakaian lab 

yang bergantian dan terkadang harus menerima pembelajaran myob 

accounting di ruang kelas padahal pelajaran myob accounting merupakan 

pelajaran praktik komputer yang harus dilaksanakan di lab komputer. 

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti saat peserta didik melakukan 

pembelajaran di laboratorium terlihat bahwa lab yang digunakan cukup 

sempit dan kurangnya laptop yang digunakan dalam praktik mengharuskan 

siswa praktik dengan satu laptop digunakan untuk berdua. Printer juga 

terlihat kurang karena pada saat siswa mengeprint tugas yang baru saja 

dikerjakan mereka masih antri. Buku pegangan yang digunakan oleh siswa 

juga terlihat masih kurang karena mereka hanya menggunakan buku 

fotocopyan yang tipis. Dari fasilitas sekolah yang kurang memadai maka 

akan menjadi salah satu faktor penyebab peserta didik mengalami kesulitan 

belajar. Hal ini sesuai dengan teori Slameto (2010:68) “Alat pelajaran erat 

hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat pelajaran yang dipakai 
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oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima 

bahan yang diajarkan itu.” 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Rosyadi bahwa hasil penelitian diketahui hasil penelitian 

menunjukkan peserta didik mengalami kesulitan belajar salah satu 

penyebabnya adalah dari sumber buku pelajaran, siswa mengaku tidak ada 

buku hanya menggunakan fotocopy yang diberikan oleh guru sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri karena kurang sumber 

buku bahan ajar akan berpengaruh berhasil tidaknya siswa dalam pelajaran. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah 

disampaikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi siswa 

kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta dalam belajar myob accounting, 

yaitu: 

4.1 Kurangnya Pemahaman dalam Bahasa Inggris 

 Siswa kurang memiliki bakat terhadap myob accounting. Hal tersebut 

ditunjukkan dari masih kurangnya siswa dalam memahami makna-makna 

bahasa inggris yang ada dalam myob accounting. Padahal pelajaran komputer 

akuntansi tidak hanya aspek pengetahuan yang diperlukan tetapi kemampuan 

bahasa inggris kemampuan siswa dalam bahasa Inggris juga diperlukan 

karena istilah-istilah dalam softaware myob accounting semua menggunakan 

bahasa Inggris . Dengan adanya kemampuan siswa yang kurang dalam 

bahasa Inggris maka akan menyebabkan kendala siswa dalam mengikuti 

pembelajaran myob accounting. 

4.2 Kurangnya Kemampuan dalam Mengoperasikan Komputer 

 Selain kemampuan dalam bahasa Inggris kemampuan dalam 

mengoperasikan komputer juga sangat diperlukan. Pelajaran komputer 

akuntansi merupakan pelajaran praktik yang mengharuskan siswa mampu 
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mempu mengoperasikan komputer dengan baik, namun siswa kelas XI 

Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta masih banyak yang kurang bisa dalam 

mengoperasikan komputer, terlihat pada saat siswa akan menghidupkan 

komputer dan mematikan komputer mereka masih sangat terlihat bingung. 

Terutama dalam mengeprint tugas yang sudah dikerjakan, mereka masih 

sering meminta bantuan kepada petugas laboran karena masih banyak yang 

kesulitand alam mengeprint. 

4.3 Kurangnya Pemahaman dalam Akuntansi Dasar 

 Komputer akuntansi merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan mata 

pelajaran yang didapat sebelum memperoleh komputer akuntansi yaitu dasar-

dasar akuntansi, bahasa Inggris, dan dasar komputer. Jadi sebelum 

mendapatkan komputer akuntansi siswa harus paham benar mengenai dasar 

akuntansi, tetapi siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta masih 

banyak siswa yang kurang menguasai akuntansi dasarnya sehingga akan 

menjadi kendala dalam mengikuti pembelajaran komputer akuntansi. Mereka 

mengaku kurang paham mengenai debet kredit dan menjurnal sehingga saat 

pelajaran komputer akuntansi mereka kesulitan dalam melakukan jurnal 

entry. Pada saat kelas X istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi dasar 

adalah bahasa Indonesia sedangkan dalam komputer akuntansi istilah yang 

digunakan adalah bahasa Inggris sehingga itu menjadi salah satu kendala 

yang dihadapi siswa dalam belajar myob accounting. 

4.4 Kurangnya Ketertarikan dalam Pelajaran Myob Accounting 

 Minat belajar siswa yang kurang baik disebabkan karena siswa beranggapan 

bahwa pelajaran komputer akuntansi kurang menyenangkan dengan waktu 

yang sangat lama dan guru mengajar yang kurang jelas sehingga minat 

belajar mereka kurang dan bosan. Siswa yang bosan pada pembelajaran myob 

accounting akan mengakibatkan timbulnya kesulitan belajar pada diri siswa. 

Tujuan pembelajaranpun juga tidak akan tercapai secara optimal. 
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4.5 Persepsi Siswa bahwa Belajar Myob Accounting harus Menggunakan 

Laptop 

 Siswa mengaku bahwa kebiasaan belajar mereka masih kurang baik, mereka 

hanya belajar pada saat jam pelajaran saja. Mereka mengaku bahwa tidak 

pernah belajar di rumah di karenakan belum mempunyai laptop, menurud 

mereka pembelajaran myob accounting harus belajar menggunakan laptop 

jadi mereka tidak mengulangi lagi belajar di rumah. Apabila kebiasaan 

belajar mereka masih sangat rendah maka akan mengakibatkan timbulnya 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Dalam rangka mencapai prestasi 

belajar yang diharapkan, maka dalam kegiatan belajarnya siswa hendaknya 

mempunyai sikap dan cara belajar yang baik. 

4.6 Fasilitas Sekolah yang Kurang Memadai untuk Belajar Myob 

Accounting 

 Fasilitas merupakan sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan 

pelaksanaan suatu kegiatan. Fasilitas yang baik akan sangat menunjang 

pembelajaran. Pada mata pelajaran komputer akuntansi di SMK Batik 2 

Surakarta fasilitas yang digunakan dinilai kurang memadai, dari buku 

pegangan yang masih kurang karena sekolah belum menyediakan buku 

pegangan untuk pelajaran komputer akuntansi sehingga guru harus membuat 

sendiri modul yang akan digunakan dalam pembelajaran dan siswa harus 

memfotocopy modul yang dibuat oleh guru. Dalam mata pelajaran praktik 

lab juga menjadi salah satu fasilitas yang harus ada, namun di SMK Batik 2 

Surakarta lab untuk praktik komputer masih campur dengan jurusan lain 

sehingga terkadang siswa harus belajar di ruang kelas karena lab digunakan 

oleh jurusan lain. Fasilitas yang kurang memadai menjadi salah satu faktor 

penghambat kegiatan belajar sehingga pembelajaran tidak tercapai secara 

optimal. 
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