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ABSTRAK 

 

SAIPURRAHMAN. 2017. Analisis Prevalansi Kesulitan Belajar (Learning Difficult) Siswa 

dalam Penggunaan Software MYOB Akuntansi Pada Siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

Jurusann PIPS  FKIP Universitas Jambi, Pembimbing (I) Dra. May Maemunah, ME. 

Pembimbing (II) Iwan Putra, S.E, M.S.Ak. 

Kata Kunci : Kesulitan Belajar, Software MYOB Akuntansi  

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu sekolah formal yang mengutamakan 

pengembangan kompetensi siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu dan juga 

merupakan lembaga pendidikan yang mengupayakan untuk menghasilkan tenaga kerja pada 

tingkat menengah siap kerja yang memiliki keterampilan, terdidik, penuh kreativitas, dan 

memiliki wawasan yang luas dibidangnya. Guru sebagai komponen pendidikan yang berhadapan 

langsung dengan siswa harus memiliki strategi dalam meminimalkan hambatan belajar siswa 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan faktor-faktor serta strategi guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam penggunaan Software MYOB Akuntansi Pada 

Siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Penelitian menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, 

tampilan data, dan verifikasi data. 

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa penyebab kesulitan siswa dalam 

penggunaan Software MYOB Akuntansi yaitu a) siswa masih kadang-kadang belajar di rumah; b) 

cara guru mengajar di depan kelas terlalu cepat; c) guru masih belum terlalu sering menggunaan 

media pembelajaran; d) materi yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan siswa; e) waktu 

belajar akuntansi di sekolah sangat singkat. Adapun strategi guru dalam mengatasi kesulitan 

tersebut yaitu a) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya berkenaan dengan materi 

yang belum dipahami; b) metode mengajar yang bervariasi.c) sering mengadakan latihan baik di 

sekolah maupun dirumah; d) menggunakan media pembelajaran; dan e) memotivasi siswa untuk 

belajar. 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan acuan bagi 

guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta bagi siswa, diharapkan dapat lebih termotivsi 

lagi untuk terus belajar. Sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran akan lebih mudah 

tercapai. 
 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu sekolah formal yang mengutamakan 

pengembangan kompetensi siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu dan juga 

merupakan lembaga pendidikan yang mengupayakan untuk menghasilkan tenaga kerja pada 

tingkat menengah siap kerja yang memiliki keterampilan, terdidik, penuh kreativitas, dan 

memiliki wawasan yang luas dibidangnya, seperti yang dinyatakan dalam kurikulum SMK yaitu: 

1) menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap 

profesional, 2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, mampu mengembangkan 



diri, 3) menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi 

kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang, 4) menyiapkan 

tamatan menjadi warga Negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

Perkembangan Akuntansi ini dapat dilihat dari munculnya program MYOB Accounting 

yang berfungsi mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, terperinci, dan akurat sehingga 

akan lebih memudahkan dalam membuat laporan keuangan dibandingkan dengan penggunaan 

secara manual. Menurut Suhardi (2013:45) MYOB adalah sebuah program aplikasi (komputer) 

akuntansi yang dijalankan melalui Windows. Program aplikasi tersebut merupakan copyright 

dari MYOB Limited, sebuah perusahaan software yang berpusat di Amerika. Kata MYOB adalah 

singkatan dari Mind on Your Own Business yang artinya “Uruslah Urusanmu Sendiri” Program 

komputer akuntansi terpadu (integrated software) merupakan sebuah program yang dibuat untuk 

olah data akuntansi secara terpadu. 

Program ini biasanya terdiri dari modul: General Ledger, Kas/Bank, Pembelian, Penjualan, 

Persediaan dan fasilitas untuk mencatat data pelanggan maupun pemasok. Modul tersebut 

bekerja secara terpadu (integrated) dengan tingkat koordinasi yang sangat tinggi sehingga 

pekerjaan yang dilakukan oleh satu bagian akan berpengaruh terhadap modul yang lain. Manfaat 

yang dirasakan dari memahami MYOB Accounting adalah kita dapat mengotomatisasikan 

pembukuan secara lengkap, terperinci, dan akurat. MYOB mudah dimengerti dan dipelajari. 

Begitu pula dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya, terdefenisi dengan sangat jelas. Pada 

program MYOB telah disediakan modul-modul yang diperlukan untuk mengelola data akuntansi 

sehingga kita hanya mengoperasikannya. Selain memudahkan dalam menginput laporan 

keuangan, MYOB juga menjamin keamanan data. Kita bisa memproteksi file data kita sehingga 

tidak mungkin diubah oleh orang lain. 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi dalam 

penggunaan software MYOB Akuntansi. 

2. Mengetahui penyebab kesulitan belajar (learning difficult) apa saja yang terjadi pada 

siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi dalam penggunaan software MYOB Akuntansi. 

3. Mengetahui strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar (learning difficult) dalam 

penggunaan software MYOB Akuntansi siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi.  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritik 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori 

pembelajaran Akuntansi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran Akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi banyak pihak, baik 

guru maupun peneliti yang lainnya untuk bisa dikembangkan lebih luas. 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Alasan Menggunakan Metode Kualitatif 

 Penelitian jenis ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif deskritif. Menurut Arikunto (2010:3), istilah deskriptif berasal dari bahasa 

inggris to describe yang artinya memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya 

keadaan kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

berangkat dari penggalian data berupa pandangan berupa informan dalam bentuk cerita rinci atau 

asli yang diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan para subjek penelitian. 

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis membutuhkan beberapa kali wawancara dengan 

informasi yang telah penulis tentukan. Saat pertama kali datang, penulis akan menemui Kepala 

Sekolah SMK N1 Kota Jambi untuk meminta izin meminta melakukan penelitian dengan 

membawa surat izin penelitian. Setelah surat itu diproses dan diizinkan oleh pihak sekolah 

peneliti tidak langsung melakukan wawancara, tetapi peneliti melakukan observasi terlebih 

dahulu, menanyakan kepada guru bidang studi Akuntansi tentang hasil belajar siswa. 

 Menurut Saudagar (2008:86) informan awal ialah pemberi informasi awal mengenai satu 

kondisi, fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individu maupun kelompok.   

Tempat Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini adalah di SMK N 1 Kota Jambi. Penulis mengambil lokasi di sekolah 

tersebut karena penulis sebelumnya mengikut mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

yang merupakan mata kuliah yang member manfaat penulis sebagai salah satu langkah awal 

sebagai calon pengajar. Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. 

 

A. Sampel Sumber Data Penelitian 

1. Manusia 

Dalam penelitian ini, manusia dijadikan sebagai sumber data karena dapat memberikan 

data secara langsung yang dibutuhkan berupa informasi. Informasi dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data adalah Kepala Sekolah, Guru bidang studi Akuntansi, dan siswa-siswi yang 

mengalami kesulitan belajar akuntansi SMK N 1 Kota Jambi. 

2. Benda 

Benda yang digunakan sebagai sumber data diantaranya berupa seperti hasil belajar siswa 

mata pelajaran Akuntansi SMK N1 Kota Jambi, dan benda-benda yang dianggap mendukung 

dalam masalah penelitian ini yang ditetapkan sebagai data sekunder. 

 

 

 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi partisipatif 



Menurut Sugiyono (2012:227) obervasi partisipatif yaitu observasi di mana peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Kegunaan dari observasi partisipatif agar data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nyata. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara atau interview ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Sedangkan wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer); 

pelengkap teknik pengumpulan lainnya; menguji hasil pengumpulan data lainnya (Usman, 

2009:55) 

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka, di mana peneliti dapat menanyakan apa saja seputar data yang peneliti perlukan. 

Sebagai bukti fisik data yang peneliti peroleh, Peneliti menggunakan alat bantu berupa alat tulis, 

perekam suara, kamera dan pedoman wawancara.Wawancara mendalam dalam penelitian ini 

adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam penggunaan Software MYOB Akuntansi dan guru 

Akuntansi SMK N 1 Kota Jambi. 

3. Dokumentasi 

 Menurut Saudagar (2008:56) dokumentasi merupakan catatan peristiwamasa lampau. Hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) jika didukung 

oleh dokumentasi.  

C. Teknik Analisis Data 

Menurut Mantja (Rachmad, 2005:56) analisis data penelitian dengan rancangan etnografi 

dapat dilakukan ketika dilapangan dan setelah data terkumpul. Analisis data ketika dilapangan 

berarti analisis data yang dilakukan oleh peneliti ketika peneliti mengumpulkan data dilapangan. 

Sedangkan analisis data setelah data terkumpul adalah analisis data yang dilakukan peneliti 

selesai mengumpulkan data di lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, keduanya 

dipergunakan dalam penelitian ini. Prosesnya, meliputi; reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduction Data (Reduksi Data) 

Sugiyono (2012:189) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Sedangkan Usman 

(2009: 167), Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

Sedangkan menurut Sehubungan dengan ini, reduksi data dilakukan setelah melakukan 

wawancara dengan informan.  

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua hasil wawancara dengan para informan. Dari 

hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan identifikasi hasil wawancara yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Hasil wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian, dipisahkan 

dengan hasil wawancara yang tidak sesuai dengan tema dan fokus penelitian. Namun, hasil 

wawancara tersebut tidak dibuang. Hal ini agar lebih mudah apabila data tersebut diperlukan. 

Hasil wawancara tersebut ditampilkan pada lampiran. 

 

2. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut 

Usman (2009:101) yang dimaksud dengan penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan 



informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks 

naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami. 

Pada tahap penyajian data ini, peneliti mendeskripsikan hasil reduksi data ke dalam bentuk 

teks naratif. Data-data dijelaskan berdasarkan apa adanya. Dari penyajian tersebut, ditariklah 

kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan siswa dalam belajar akuntansi. Setelah 

diketahui penyebab kesulitan belajar akuntansi tersebut, kemudian peneliti melakukan 

wawancara lanjutan untuk mengetahui strategi guru dalam mengatasi kesulitan yang dialami 

siswa tersebut.  

3. Conslusion Drawing/ Verification 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012:252). 

Sehubungan dengan tahap ini, untuk mengetahui apakah data yang ditemukan mengenai 

faktor penyebab kesulitan belajar dan strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran akuntansi sesuai atau tidak maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan 

observasi ke dalam kelas untuk melihat kembali aktivitas belajar dan mengajar serta wawancara 

terakhir dengan orangtua informan. 

D. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Dalam memeriksa keabsahan data yang terkumpul, penulis menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:143) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Bila Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data.Sehubungan dengan penelitian ini, keabsahan data meliputi uji: credibility, transferability, 

dependability, dan comfirmbility (Sugiyono, 2012:121). 

1. Uji Credibility (kredibilitas),  

Uji kredibilitas antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan member check.Sehubungan dengan penelitian ini, untuk uji 

kredibilitas dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan peneliti.  

Pada pengujian ini, peneliti melakukan uji triangulasi dengan misalnya hasil 

wawancara kepada informan pertama di triangulasikan dengan hasil observasi yang 

melihat langsung aktivitas informan pada saat belajar akuntansi. Selanjutnya 

ditriangulasikan lagi dengan data dokumentasi berupa hasil belajar informan. 

2. Uji Transferability (transferabilitas), dapat diperoleh melalui uraian rinci.  

3. Uji Dependability (ketergantungan), Uji Dependability (ketergantungan), mengacu 

kepada sejauh mana kualitas proses dalam mengkonseptualisasi penelitian, pengumpulan 

data, interpretasi temuan dan pelaporan hasil. 



Sehubungan dengan uji keabsahan ini, peneliti melakukan pemeriksaan 

dependabilitas, dalam hal ini dilakukan pemeriksaan oleh Pembimbing Skripsi I dan 

Pembimbing Skripsi II. 

4. Uji Comfirmability (kepastian), Uji Comfirmability (kepastian), mengacu kepada hasil 

penelitian, Untuk mencapai komfirmabitas temuan dengan data pendukungnya, peneliti 

melakukan pemeriksaan dengan teknik komfirmabilitas. 

Untuk melakukan uji komfirmabilitas, dilakukan dengan menggunakan langkah-

langkah berikut: (1) Peneliti melakukan pemeriksaan temuan-temuan secara berulang-

ulang; dan (2) setiap temuan dicocokkan kembali dengan data pendukungnya. 

 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

1. Deskripsi Penggunaan MYOB Akuntansi 

Akuntansi adalah mata pelajaran yang dipelajari di sekolah menengah atas baik itu sekolah 

umum maupun sekolah kejuruan. Pada praktiknya, di Sekolah Menengah Kejuruan, 

Pembelajaran Akuntasi dengan menggunakan aplikasi MYOB Akuntasi sebagai pendukung 

dalam pembelajaran Akuntasi agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal.  

Secara umum, akuntansi membahas mengenai pengidentifikasian, pengukuran, dan 

pelaporan. Pada tahap pengidentifikasian informasi pembelajaran Akuntasi, dilakukan 

identifikasi atau pengelompokkan terhadap berbagai transaksi sesuai dengan pos-pos yang telah 

ditentukan dan analisis debit kredit. Pada tahap pengukuran, dilakukan ikhtisar terhadap 

transaksi-transaksi ke dalam neraca saldo. Setelah itu, dilakukan penyesuaian terhadap akun-

akun tak tercatat yang kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja atau neraca lajur. Terakhir, 

tahap pelaporan, pada tahap ini dilakukan pelaporan atas transaksi yang telah dilakukan selama 

satu periode. Pelaporan dapat dilakukan dengan membuat laporan arus kas, perubahan modal, 

laporan laba/rugi, dan neraca. Laporan tersebut sangat berguna bagi para pengguna akuntansi 

seperti manager, investor, karyawan, dan para ekonom lainnya. 

2. Kesulitan dalam Penggunaan MYOB Akuntansi 

Dalam kegiatan pembelajaran, ternyata masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam penggunaan Software MYOB Akuntansi. Kesulitan siswa ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana belajar, kurangnya kuantitas dan rendahnya 

kualitas guru, metode dan pendekatan yang digunakan guru tidak sesuai, serta menu/tools dalam 

software MYOB Akuntansi yang sulit dipahami siswa. 

Adapun jumlah siswa yang terindikasi masih mengalami kesulitan dalam belajar Akuntansi 

yaitu: 

Tabel 1 Jumlah siswa yang terindikasi mengalami kesulitan dalam Penggunaan  Software MYOB 

Akuntansi 

No Kelas Jumlah Jml siswa yang 

nilai dibawah 

KKM 

Rata-rata 

Nilai 

Siswa yang benar-

benar mengalami 

kesulitan 

1 XI 32 6 80,01 6 

Jumlah 32 6   

Sumber: guru mata pelajaran SMK N1 Kota Jambi 

 



Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada kelas XI terdapat sebanyak 6 

siswa yang masih mengalami kesulitan belajar Akuntansi. Dari hasil wawancara dengan 

beberapa siswa tentang pembelajaran Akuntansi yang paling sulit untuk dianalisis dan dipahami 

yaitu pada materi Ayat Jurnal Pembelian. Karena pada materi ini, diperlukan analisis yang cukup 

rumit. 

B. Faktor-faktor Penyebab Kesulitan dalam Penggunaan MYOB Akuntansi 

1. Faktor-faktor Internal Penyebab Kesulitan Belajar 

 Faktor Penyebab Kesulitan Belajar dalam penggunaan MYOB Akuntansi Siswa Kelas XI di 

SMK Negeri 1 Kota Jambi ditinjau dari faktor internal mempunyai 4 aspek, yang terdiri dari 

inteligensi, motivasi, minat dan sikap. Berikut ini paparan faktor penyebab kesulitan belajar 

siswa ditinjau dari 4 aspek, yang terdiri dari inteligensi, motivasi, sikap dan minat adalah sebagai 

berikut: 
 

a. Bakat (Minat) 

Salah  satu  faktor  internal  penyebab kesulitan belajar siswa kelas XI dalam penggunaan MYOB 

Akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Jambi adalah faktor bakat (minat) dimana dalam faktor ini 

yang paling mendominasi adalah faktor psikomotor dengan presentase 45% dan yang rendah 

adalah faktor (perseptual) dengan presentase 23.75%. 

a. Motivasi 

Salah  satu  faktor  internl  penyebab kesulitan belajar siswa kelas XI dalam penggunaan 

MYOB Akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Jambi adalah faktor motivasi dimana dalam faktor ini 

yang paling mendominasi adalah faktor upaya guru membelajarkan siswa dengan presentase 

22.50% dan yang paling rendah adalah kondisi lingkungan kelas dengan presentase 10.50%. Dari 

keseluruhan aspek tersebut dapat dijelaskan melalui presentase pada Tabel 4.6. 

 

 

Tabel 2 Presentase Aspek-aspek yang Terdapat dalam Faktor Motivasi 

No. Faktor Motivasi 

1. Aspirasi Siswa 

2. Kemampuan Belajar 

3. Kondisi Jasmani dan 

Rohani Siswa 

4. Kondisi Lingkungan 

Kelas  

5. Unsur-unsur Dinamis 

Belajar 

6. Upaya Guru 

Membelajarkan Siswa  

 

 

 

 

 

 



Tabel 3 Data Kesulitan Belajar Faktor Kemampuan Belajar 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Tabel 4 Data Kesulitan Belajar Faktor Kemampuan Belajar 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 
 

Tabel 5   Data Kesulitan Belajar Faktor Kondisi Jasmani dan 

Rohani Siswa 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 
 
 
 
 
 



Tabel 6 Data Kesulitan Belajar Faktor Kondisi Lingkungan 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Tabel 7 Data Kesulitan Belajar Faktor Unsur Dinamis 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

 

Tabel 8 Data Kesulitan Belajar Faktor Upaya Guru   

Membelajarkan Siswa 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab kesulitan belajar siswa dilihat dari faktor 

motivasi memiliki beberapa aspek yang meliputi aspirasi siswa, kemampuan belajar, kondisi 



jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan kelas, unsur-unsur dinamis belajar dan upaya guru 

membelajarkan siswa. 

Aspek yang paling mendominasi adalah aspek dukungan dari guru membelajarkan siswa 

dengan presentase 22.50%. Dukungan tidak berarti menghambat atau menekan tetapi untuk 

memberikan dukungan agar lebuh bersemangat dalam pembelajaran. Dari beberapa siswa 

mengatakan bahwa cara guru mengajar sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar dan 

pemahaman materi yang disampaikan. Aspek yang menduduki presentase paling rendah adalah 

kondisi lingkungan kelas dengan presentase 10.50%, itu artinya lingkungan kelas tidak 

mempunyai pengaruh dalam motivasi dalam belajar, siswa bisa belajar dimanapun dan 

bagaimanapun kondisi kelas karena jika siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi maka 

kondisi lingkungan kelas tidak mempengaruhinya. 

b. Inteligensi 

 Salah  satu  faktor  internal  penyebab kesulitan belajar siswa kelas XI dalam penggunaan 

MYOB Akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Jambi adalah faktor inteligensi dimana dalam faktor ini 

yang paling mendominasi adalah faktor bakat (potensial) dengan presentase 67.50% dan yang 

rendah adalah faktor (prestasi) dengan presentase 32.50%. Dari keseluruhan aspek tersebut dapat 

dijelaskan melalui presentase pada Tabel 9. 

Tabel 9 Presentase Aspek-aspek yang Terdapat dalam Faktor Inteligensi 
 

No. Faktor Inteligensi 

1. Prestasi 

2. Bakat (Potensial 

  

 

Tabel 10 Data Kesulitan Belajar Faktor Prestasi 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1 Tabel 11 Data Kesulitan Belajar Faktor Bakat 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Inteligensi melibatkan serangkaian kemampuan berpikir yang mempengaruhi siswa dalam 

mencapai prestasi belajar. Tingkat inteligensi yang tergolong lambat belajar ditandai dengan 

adanya hambatan untuk memproses informasi yang membutuhkan kemampuan analisis sintesis 

yang cukup kompleks dan membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap informasi 

yang diberikan. Dalam penelitian ini diperoleh faktor prestasi 32.50% dan faktor bakat 67.50% 

itu berarti bahwa bakat merupakan hal yang paling dominan dalam penyebab terjadinya kesulitan 

belajar siswa sehingga hasil belajar yang ingin diraih tidak optimal dan faktor prestasi diperoleh 

32.50% itu berarti siswa mengalami kesulitan dalam penggunaan MYOB Akuntansi tidak 

dipengaruhi oleh prestasi pada beberapa bidang tertentu melainkan harus memahami semua yang 

berkaitan dengan MYOB Akuntansi. 

Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) siswa sangat menentukan tingkat keberhasilan 

belajar siswa. Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa, maka 

semakin besar peluangnya untuk meraih sukses, dan sebaliknya semakin rendah kemampuan 

intelegensi seorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses. Kontribusi 

positif antara intelegensi (kecerdasan) terhadap hasil belajar siswa. David Wechsler 

mendefinisikan intelegensi adalah kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk 

bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional serta menghadapi lingkungannya 

dengan efektif, dari definisi tersebut nampak adanya pengaruh yang signifikan antara intelegensi 

terhadap prestasi akademik. 
 

Intelegensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor 

umum. Menurut Binet, intelegensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus 

berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet menggambarkan intelegensi 

sebagai sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan 

menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu criteria tertentu. Jadi untuk melihat 

apakah seseorang cukup intelegen atau tidak, dapat diamati dari cara dan kemampuannya untuk 

melakukan suatu tindakan dan kemampuannya untuk mengubah arah tindakannya itu apabila 

perlu. Inilah yang dimaksud dengan komponen arah, adaptasi dan kritik dalam definisi 

intelegensi. 

Berdasarkan hasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bakat memberi pengaruh 

terhadap dalam penggunaan MYOB Akuntansi. Anak yang berbakat cenderung lebih mudah 

memahami dibanding anak lain yang biasa-biasa  saja dan tidak akan mengalami kesulitan 

belajar. 



2. Faktor-faktor Eksternal Penyebab Kesulitan Belajar 

Faktor-faktor eksternal penyebab kesulitan belajar siswa dalam penggunaan MYOB 

Akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Jambi ini ada beberapa faktor yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat. Hasil penelitian masing-masing faktor eksternal tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 12 berikut ini. 

Tabel Tabel 12 Presentase Faktor-faktor Ekternal Penyebab Kesulitan Belajar 

No 
Faktor-faktor 

Ekternal 

1. Faktor Keluarga 

2. Faktor Sekolah 

3. Faktor 

Masyarakat 

 

Tabel 1. Tabel 13 Data Kesulitan Belajar Faktor Keluarga 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Tabel 1. Tabel 14 Data Kesulitan Belajar Faktor Sekolah 

   

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

Tabel 1.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 15 Data Kesulitan Belajar Faktor Masyarakat 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor eksternal penyebab kesulitan belajar terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. Faktor yang paling mendominasi adalah faktor sekolah, artinya faktor yang dirasa 

paling sulit oleh siswa adalah faktor sekolah. 

 

Faktor Keluarga 

Salah  satu  faktor  eksternal  penyebab kesulitan belajar siswa kelas XI dalam penggunaan 

MYOB Akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Jambi adalah faktor keluarga dimana dalam faktor ini 

yang paling mendominasi adalah faktor dukungan dengan presentase 20,5% dan yang paling 

rendah adalah sarana belajar di rumah dengan presentase 13,25. Dari keseluruhan aspek tersebut 

dapat dijelaskan melalui presentase pada Tabel 16. 

Tabel 16 Presentase Aspek-aspek yang Terdapat dalam Faktor Keluarga 

No. Faktor Keluarga 

1. Sarana Belajar 

2. Keadaan Ekonomi 

3. Perhatian 

4. Dukungan 

5. Pengawasan 

6. Suasana Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1. Tabel 17 Data Kesulitan Belajar Faktor Sarana Belajar 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

 

 

Tabel 1. Tabel 18 Data Kesulitan Belajar Faktor Keadaan Ekonomi 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Tabel 1. Tabel 19 Data Kesulitan Belajar Faktor Perhatian 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 
 
 
 



 

Tabel  

Tabel 20 Data Kesulitan Belajar Faktor Dukungan 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 
 

Tabel 21 Data Kesulitan Belajar Faktor Pengawasan 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Tabel 22 Data Kesulitan Belajar Faktor Suasana Belajar 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab kesulitan belajar siswa dilihat dari faktor 

keluarga memiliki beberapa aspek yang meliputi sarana belajar di rumah, keadaan ekonomi 



keluarga, perhatian dari keluarga, dukungan dari keluarga, pengawasan dari keluarga dan 

suasana belajar siswa. 

Aspek yang paling mendominasi adalah aspek dukungan dari keluarga dengan presentase 

20,5%. Seperti yang telah dijelaskan oleh Oemar Hamalik (1983:118) bahwa dukungan orang tua 

sangatlah penting karena keluarga turut bertanggung jawab atas kemajuan studi anaknya. 

Dukungan tidak berarti menghambat atau menekan tetapi untuk memberikan dukungan agar 

lebuh bersemangat dalam melaksanan pelajaran akuntansi. Presentase aspek dukungan keluarga 

paling tinggi, itu artinya siswa kurang mendapat dukungan secara moril berupa motivasi dari 

orang tua. Dari beberapa siswa mengatakan bahwa orang tua mereka sibuk sehingga jarang 

memberikan dukungan berupa motivasi, serta ketidaktahuan orang tua tentang mata pelajaran 

yang sedang dipelajari. Aspek yang menduduki presentase paling rendah adalah sarana belajar di 

rumah dengan presentase 13,25%, itu artinya orang tua memprioritaskan kebutuhan untuk belajar 

di sekolah seperti menyediakan tempat untuk belajar serta menyediakan peralatan dan bahan 

untuk siswa agar dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. 

a. Faktor Sekolah 

Faktor eksternal penyebab kesulitan belajar dilihat dari faktor sekolah faktor yang paling 

mendominasi adalah kesesuaian alat dan yang paling rendah adalah lokasi sekolah. Dari 

keseluruhan aspek tersebut dapat dijelaskan melalui presentase pada Tabel 23. 

 

Tabel 23 Presentase Aspek-aspek yang Terdapat dalam Faktor Sekolah 

No Faktor Sekolah 

1. Sarana Belajar 

2. Kesesuaian 

Perangkat 

3. Kondisi Ruangan 

4. Lokasi Sekolah 

 

Tabel 24 Data Kesulitan Belajar Faktor Sarana Belajar 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 
 
 
 
 
 



Tabel 25 Data Kesulitan Belajar Faktor Kesesuaian Perangkat 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 
 

Tabel 26 Data Kesulitan Belajar Faktor Kondisi Ruangan 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Tabel 27 Data Kesulitan Belajar Faktor Lokasi Sekolah 

 

No Siswa 
Indikator Kesulitan 

Ya Tidak 

1 Alansyah V  

2 Ahmad Ricardo V  

3 Ferdi V  

4 Rama V  

5 Suci Amelia V  

6 Tiara Putri V  

Jumlah Siswa Mengalami Kesulitan 6 Siswa 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesulitan belajar terhadap penggunaan 

MYOB Akuntansi dilihat dari faktor sekolah memiliki beberapa aspek yaitu sarana belajar di 

sekolah, dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menumbuhkan kesulitan 

belajar. Kemudian kesesuaian perangkat terhadap penggunaan MYOB Akuntansi, kondisi 



ruangan juga sangat berpengaruh, contohnya ventilasi yang kurang, lantai yang kotor, dan 

penerangan yang kurang itu sangat berpengaruh bagi kelangsungan belajar siswa di sekolah dan 

juga lokasi sekolah. 

 

b. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat yang dimaksud disini terdapat 1 aspek yang mempengaruhi kesulitan 

belajar siswa kelas XI pada dalam penggunaan MYOB Akuntansi, maka dari itu hasil 

penjumlahan dapat di ambil kesimpulan bahwa karena hanya terdapat 1 aspek saja, jadi hasilnya 

100% siswa mengalami kesulitan belajar dilihat dari faktor masyarakat. 

 

C. Hasil Wawancara 

1. Penyebab Siswa Kesulitan dalam Penggunaan MYOB Akuntansi 

Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-

hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk 

dapat mengatasinya yang bersifat sosiologis, psikologis, atau pun fisiologis dalam keseluruhan 

proses belajarnya. Fenomena kesulitan belajar seorang anak biasanya terlihat jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau belajarnya. Kesulitan belajar dapat dialami oleh siswa-siswi 

yang termasuk kategori di luar rata-rata dan bahkan di alami juga oleh siswa-siswi yang 

termasuk kategori rata-rata. Hal ini karena disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang 

menghambat tercapainya hasil belajar belajar secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi, adapun faktor yang menyebabkan siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar Akuntansi yaitu cara guru mengajar di depan kelas, penggunaan media 

pembelajaran di kelas, materi pembelajaran Akuntansi tidak sesuai dengan kemampuan siswa, 

waktu belajar Akuntansi dan teman belajar. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci 

Dari pengamatan peneliti, siswa terlihat senang dengan teman sekelompoknya dan semangat 

untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok yang sudah diberikan oleh guru dan mereka 

mengerjakan bersama-sama. 

 

PEMBAHASAN 

 

Setiap anak didik datang ke sekolah tidak lain kecuali untuk belajar di kelas agar menjadi 

orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Sebagian besar waktu yang tersedia harus 

digunakan oleh anak didik untuk belajar, tidak mesti di sekolah, di rumah pun harus ada waktu 

yang disediakan untuk kepentingan belajar. Tiada hari tanpa belajar adalah ungkapan yang tepat 

bagi anak didik. 

Prestasi yang memuaskan dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar 

secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun, adanya 

ancaman, hambatan, dan gangguan dialami oleh anak didik tertentu. Sehingga, siswa mengalami 

kesulitan dalam penggunaan MYOB Akuntansi. Pada tingkat tertentu memang anak didik yang 

dapat mengatasi kesulitan belajarnya, tanpa harus melibatkan orang lain. Tetapi pada kasus-

kasus tertentu, karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan 

guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. 

Waktu belajar dengan Menggunakan MYOB Akuntansi 

Akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran yang dipandang cukup sulit untuk 

dipahami oleh siswa. Sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk belajar. Akan tetapi 

jika waktu yang disediakan tidak terlalu banyak maka pembelajaran akan terjadi secara 



cepat dan singkat. Sehingga hal ini menyulitkan siswa untuk mengikuti pelajaran 

Akuntansi.  

Hal ini dikatakan oleh siswa bahwa waktu belajar Akuntansi di sekolah sangat 

singkat, siswa merasa belum terlalu memahami penjelasan guru di kelas. Yang pada 

akhirnya membuat siswa merasa kesulitan dalam belajar Akuntansi. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, adapun strategi yang dilakukan guru yaitu dengan 1) sering 

mengadakan latihan, hal ini dilakukan untuk melatih siswa dalam mengerjakan soal-soal 

Akuntansi. Sehingga dengan demikian siswa akan lebih terbiasa dan 2) memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa, hal ini dilakukan agar terjadi interaksi multi arah. 

Dengan cara ini pula guru dapat mengetahui siswa yang paham dengan siswa yang belum 

paham dengan materi yang telah di sampaikan.  

5. Disiplin belajar 

Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya prestasi 

belajar siswa. Dalam rangka mencapai prestasi belajar yang diharapkan, maka dalam 

kegiatan belajarnya, siswa seharusnya mempunyai sikap dan cara belajar yang sistematis.  

Dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik maka setiap usaha belajar akan 

memberikan hasil yang memuaskan. Kebiasaan belajar yang baik harus di pupuk dan 

dikembangkan. Pembiasaan meliputi pengurangan perilaku yang diperlukan. Karena 

proses penyusutan atau pengurangan, muncul suatu pola bertingkah laku baru yang relatif 

menetap dan otomatis. Kebiasaan belajar terbentuk karena dilakukan berulang-ulang 

sepanjang hidup individu dan biasanya mengikuti cara atau pola tertentu, sehingga akan 

terbentuk kebiasaan belajar. 

Pada dasarnya, seorang siswa yang terbiasa belajar dengan kata lain ada jadwal 

tertentu setiap harinya juga akan mengalami perbedaan prestasi dengan anak yang belajar 

tidak tertentu setiap harinya (tidak terjadwal). Kebiasaan belajar yang terjadi setiap 

harinya akan membentuk pola berpikir yang berbeda dengan anak yang dibiarkan begitu 

saja. Karena kebiasaan belajar jika suatu saat tidak dijalankan terasa ada yang kurang, 

sehingga membentuk kedisiplinan pada anak untuk selalu belajar dan belajar. 

Kebiasaan belajar yang tidak sesuai dapat mempersulit siswa dalam memahami dan 

memperoleh pengetahuan sehingga menghambat kemajuan belajar siswa dan pada 

akhirnya akan mengalami kegagalan dalam berprestasi. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang menyatakan bahwa siswa jarang belajar di rumah, aktivitas di rumah 

hanya nonton televisi atau bermain dengan teman-temanya. Hal inipun dikatakan oleh 

orangtua siswa bahwa bahwa siswa memang jarang belajar di rumah. Kalaupun belajar, 

siswa hanya membuka buku saja, bahkan kadang belajar sambil nonton TV. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, perhatian orangtua sangat berperan yaitu dengan cara 

memberikan arahan dan memarahi siswa yang tidak belajar tersebut.  

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Dalam belajar menggunakan software MYOB Akuntansi harus belajar secara bertahap 

sesuai dengan prosedur yang telah ada. Adapun kesulitan dalam dalam Penggunaan Software 

MYOB Akuntansi Pada Siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi yaitu Cara Mengoperasikan 



software MYOB Akuntansi, Definisi dari Bagian Menu software MYOB Akuntansi dan 

Fungsi dari Menu dalam software MYOB Akuntansi serta Urutan Kerja dalam 

Menyelesaikan persoalan yang diberikan;   

2. Faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam penggunaan MYOB Akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kota Jambi yaitu; a) siswa masih jarang belajar Akuntasi di rumah; b) cara guru 

mengajar di depan kelas terlalu cepat; c) guru masih belum terlalu sering menggunaan media 

pembelajaran; d) materi yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan siswa; e) waktu 

belajar Akuntansi di sekolah sangat singkat; f) orangtua belum terlalu intensif dalam 

memeriksa Pekerjaan Rumah siswa, orangtua sibuk bekerja; dan g) teman belajar juga 

belum memahami materi yang disampaikan guru sehingga siswa jarang belajar bersama 

teman. 

3. Strategi guru dalam mengatasi kesulitan siswa belajar Akuntansi yaitu: a) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai berkenaan dengan materi yang belum 

dipahami; b) metode mengajar yang bervariasi diantaranya metode ceramah, Tanya jawab, 

kerja kelompok, serta tugas individu. c) sering mengadakan latihan baik di sekolah maupun 

dirumah; d) menggunakan media pembelajaran; dan e) memotivasi siswa untuk belajar. 

Saran 

Dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran khususnya pada mata pembelajaran 

Akuntansi: 

1. Kepada guru Akuntansi agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga siswa 

dapat lebih mudah memahami mata pelajaran Akuntansi. 

2. Kepada siswa agar dapat lebih meningkatkan belajar baik di rumah maupun di sekolah, 

serta diskusikanlah materi-materi yang dianggap sulit kepada guru atau teman yang sudah 

paham. 

3. Kepada penelitian lanjutan, untuk dapat mengembangkan kembali objek penelitian yang 

bukan hanya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kesulitan siswa pada mata 

pelajaran Akuntansi saja. 
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