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ABSTRAK 

ANALISIS KEBERHASILAN SMK MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA 

MELATIH KETRAMPILAN SISWA KELAS XI AKUNTANSI DENGAN 

BANK SEKOLAH 

Mandasari Dewi A210090116, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sistem penilaian 

ketrampilan siswa dalam bidang perbankan. 2) Untuk mengetahui standar 

Pelayanan Bank Sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta sudah berjalan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Untuk mengetahui kemampuan 

siswa kelas XI akuntansi dalam menyelesaikan tahap keuangan Bank sekolah 

sesuai dengan siklus akuntansi. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank sekolah, objek penelitian ini 

adalah siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: Pengurus Bank 

sekolah, nasabah bank sekolah, dan laporan keuangan bank. Teknik dan instrumen 

pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan 

data dengan teknik trianggulasi data, trianggulasi metode dan reviu informan. 

Teknik Analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian dengan tahap pra lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, tahap analisis data.  

Berdasar hasil penelitian diperoleh 1)  Sistem penilaian ketrampilan siswa 

dalam bidang perbankan meliputi unsur pelayanan bank mentari kepada nassabah 

dan siklus akuntansi yang diselesaikan oleh petugas bank mentari. 2) Standar 

Pelayanan Bank Sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta sudah berjalan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan meliputi berbagai pelayanan yang 

ada yaitu tabungan, kredit, dan lain-lain. 3) Siswa kelas XI akuntansi sudah 

mampu menyelesaikan tahap keuangan Bank sekolah sesuai dengan siklus 

akuntansi meliputi transaksi-transaksi sehari-hari dan laporan keuangan akhir 

periode. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Bank Mentari mampu 

meningkatkan ketrampilan siswa dalam bidang perbankan dengan pembuatan 

laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi serta ketrampilan siswa dalam 

melayani nasabah kurang baik bila dibanding dengan bank konvensional pada 

umumnya. 

Kata Kunci: bank sekolah, ketrampilan siswa. 
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A. Pendahuluan 

Sekolah merupakan lembaga yang berperan penting dalam menciptakan 

SDM yang cerdas, berkarakter dan berkompeten bagi bangsa yang diharapkan 

membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun tidak semua sekolah 

mampu melakukan hal tersebut, banyak sekolah yang hanya mementingkan nama 

baik sekolah tersebut tanpa memperdulikan output yang dihasilkan dan tanpa 

memperhatikan  proses pembelajaran bagi siswa-siswinya. 

Fenomena SMK yang hanya dianggap sebelah mata dibandingkan dengan 

SMU, seiring berjalannya waktu fenomena ini berbalik dengan banyaknya SMK 

diberbagai daerah di indonesia yang mampu bersaing dan menunjukkan 

keberhasilan yang membanggakan. Sebagai contoh ditunjukkan oleh adanya 

keberhasilan SMK 4 Surakarta yang berhasil menciptakan mobil Esemka yang 

dikeluarkan tahun 2012 dan telah lulus uji emisi.  

Walaupun antara SMU dan SMK mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, namun keberhasilan SMK merupakan suatu pencapaian yang 

membanggakan bagi dunia pendidikan. 

Sistem pendidikan yang kreatif dan inovatif dalam segala aspek 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum merupakan strategi metode proses belajar 

mengajar. 

Namun  masih pada kenyataannya masih banyak SMK yang masih 

menerapkan pola pendidikan yang monoton sehingga tidak membawa perubahan 

dan melahirkan SDM yang terampil, berkarakter serta mampu bersaing dalam 

dunia kerja. 

Banyak Pilihan jurusan yang ditawarkan SMK, namun ternyata jurusan 

akuntansi lebih diminati para calon peserta didik. Para calon peserta didik menilai 

mempelajari bidang akuntansi memberikan banyak manfaat dan peluang 

pekerjaan. Dibidang ini pun sangat mudah dan menjanjikan. 
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Dengan pertimbangan hal tersebut, pihak sekolah memberikan berbagai 

fasilitas penunjang akuntansi selain materi dan praktek ketrampilan. Ketrampilan 

adalah usaha untuk memperoleh kompetensi cekat, cepat dan  tepat dalam 

menghadapi permasalahan belajar (Saiful Mmuttaqin: 2008). Bentuk peningkatan 

ketrampilan dalam jurusan akuntansi yang diterapkan dibeberapa SMK salah 

satunya adalah dengan adanya Bank di Sekolah.   

Pada Dasarnya Bank menurut A.Abdurahaman (dalam Abdullah, 2012: 2) 

adalah Suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, 

seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap 

mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 

membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Dalam hal ini bank yang 

dimaksud bukanlah bank yang memiliki wewenang seperti mengedarkan atau 

mencetak mata uang, namun hanya sebagai bank yang melayani jasa-jasa 

perbankan pada umumnya.  

Namun tidak semua SMK membentuk Bank Sekolah, sekalipun dibentuk 

Bank sekolah pengelolaan pelayanan perbankan sekolah masih dikelola para staf 

sekolah itu sendiri tanpa melibatkan para siswa-siswinya yang mempelajari 

akuntansi. Dengan adanya kebijakan semacam ini diharapkan ketrampilan siswa 

dalam hal laporan keuangan, pelayanan nasabah, Alur perbankan lebih terlatih 

sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. 

Salah satu SMK yang membentuk program Bank tersebut ialah SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta. SMK tersebut mempunyai bank sekolah yang diberi 

nama Bank Mentari, dan yang memberi nilai lebih bank mentari pengelolaan 

pelayanan perbankan dikelola oleh siswa akuntansi kelas XI . 

 Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 

untuk keberhasilan peningkatan ketrampilan siswa dengan adanya Bank Sekolah 

dengan judul ANALISIS KEBERHASILAN SMK MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA MELATIH KETRAMPILAN SISWA KELAS XI AKUNTANSI 

DENGAN BANK SEKOLAH. 

http://saifulmmuttaqin/
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta yang 

beralamatkan di Jl. Letjen S Parman No. 9 Kestalan Banjarsari Surakarta Jawa 

Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2013 sampai 

selesai. Beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: 

Pembina Bank Mentari, Direktur Bank Mentari, Petugas Bank dan Nasabah Bank 

yaitu Siswa kelas X dan XI. Dalam penelitian kualitatif jumlah sampel bukan 

merupakan kriteria utama, akan tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang 

dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data 

yang penulis kumpulkan berupa data yang diperoleh dari responden. Teknik dan 

instrumen pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan 

wawancara.  

Dalam pelaksanaan penelitian ini ditempuh beberapa cara dalam 

mengembangkan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain dengan 

teknik trianggulasi data, trianggulasi metode dan reviu informan. Teknik analisis 

data, langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Hubemen (1992:15-19) 

adalah sebagai berikut Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, 

Penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian merupakan penjelasan tantang 

langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Menurut Moleong 

(2004:127-148), tahap penelitian secara umum meliputi Tahap Pra Lapangan, 

Tahap Pekerjaan Lapangan, Tahap Analisis Data. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. HASIL PENELITIAN 

a. Sistem Penilain ketrampilan siswa dalam bidang perbankan  

 Sistem penilian yang dibentuk Bank Sekolah yaitu penilaian akhir 

(terlampir) terhadap kinerja siswa yang berperan sebagai petugas bank yaitu siswa 

klas XI Akuntansi. Hal tersebut diperkuat dengan jawaban pak Bambang sebagai 

kooerdinator bank bahwa “siswa yang menjadi petugas bank mendapat nilai 
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kompetensi pada raport dan pada tahun ini rata-rata nilai kompetensi siswa yaitu 

80”. Nilai rata-rata 80 merupakan nilai yang cukup memuaskan yang sudah 

melebihi nilai rata-rata yang ditentukan sekolah yaitu 70. 

 Kesesuaian pelayanan Bank Sekolah dengan standar prosedur yang telah 

ditetapkan Bank   

 Berikut ini langkah-langkah dalam melayani nasabah yang ingin  

menggunakan jasa Bank Mentari: 

1) Pembukaan dan Penyetoran rekening Tabungan 

a) Nasabah :Calon nasabah datang sendiri ke Bank Mentari. Minta Blanko 

formulir pembukuan rekening tabungan dan mengisi data isian dengan benar 

kepada bagian tabungan. Ditanda tangani pemohon. Diserahkan pada bagian 

tabungan. Ditanda tangani pejabat Bank. Meminta Slip setoran ( terlampir ). 

Mengisi slip setoran dengan benar (saldo awal minimal Rp25.000). Menyerahkan 

slip kembali yang sudah diisi pada bagian tabungan dengan disertai pembayaran 

sesuai nominal yang ditulis ditambah biaya kartu tabungan. Menerima buku 

tabungan dan tembusan slip setoran. Selesai. b)Petugas Bank: Menyapa dan 

memberi wawasan dengan senyum. Memberikan blanko isian pembukuan 

rekening tabungan. Mengoreksi kebenaran dan kelengkapan isian blanko 

tabungan. Memberikan legalisir/ACC blanko tabungan yang sudah 

diisi.Memberikan blanko slip setoran. Menerima dan mengoreksi isian slip 

setoran yang sudah diisi sekaligus uang pembayaran tabungan dan biaya kartunya. 

(slip ditandatangani dan nama terang penerima). Membuatkan/mengisi buku 

tabungan untuk nasabah. Membuat jurnal umum (penerimaaan tabungan). 

Membuat/mengisi buku pembantu utama (untuk disimpan bank). 

Mengisikan/Memposting ke Buku Besar (Kas,pendapt tabungan,tabungan). 

Menyetorkan uang semua ke kasir dan tanda tangan dibuku penerimaan kasir 

(bukti setor).Tugas satu transaksi selesai 

2)  Penarikan atau pengambilan tabungan oleh nasabah 

a) Nasabah :Nasabah datang sendiri ke Bank Mentari. Minta Slip Penarikan 

rekening tabungan kepada bagian Administrasi (Lihat Blangko Lampiran) dan 

mengisi data isian dengan benar ditanda tangani pemohon di dua tempat. Setelah 
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diisi diserahkan pada bagian Tabungan. Dengan menunjukkan Kartu Pelajar atau 

Identitas diri dan buku Tabungan. Ditanda tangani Pejabat Bank. Menerima  uang 

tunai sesuai penarikannya, buku Tabungan dan tembusan slip penarikan dari 

petugas. Penarikan selesai. b)Petugas Bank: Menyapa dan memberi wawasan 

dengan senyuman. Memberikan Blangko isian Penarikan Rekening Tabungan. 

Menerima dan mengoreksi kebenaran dan kelengkapan isisan blangko penarikan 

rekening tabungan,buku tabungan dan identitas diri. Memberikan Legalisasi/ACC 

blangko penarikan rekening tabungan yang sudah diisi. Mengisi Buku tabungan 

nasabah (yang dibawa nasabah). Minta uang tunai ke kasir sesuai penarikan (tanda 

tangan di kasir). Memberikan uang tunai, buku tabungan dan tembusan Slip 

Penarikan kepada nasabah penarik. Membuat/mengisi Buku Jurnal Umum 

(Penarikan Tabungan). Membuat/mengisi/memposting ke buku besar Pembantu 

Utang (untuk disimpan Bank).Mengisikan/memposting ke Buku Besar 

(Kas,Tabungan). Menyetorkan Uang semua ke kasir dan tanda tangan di buku 

penerimaan kasir (bukti setor). Tugas satu tahapan transaksi selesai 

3) Pelayanan Pengajuan Kredit 

a) Nasabah: Calon nasabah datang sendiri ke Bank Mentari. Minta blangko 

formulir pengajuan Kredit dan mengisi data isian dengan benar kepada bagian 

Kredit (Lihat Blangko Lampiran). Ditandatangani pemohon dan Penjamin (orang 

tua/wali). Diserahkan pada Bagian Kredit dilampiri dengan identitas diri dan 

penjamin. Wawancara dengan petugas Bank. Ditandatangani Petugas Bank,dan 

dimintakan Acc Pejabat Bank yang berwenang. Realisasi Kredit / pencairan 

kredit. Nasabah menerima uang tunai,Kartu Utang,tandatangan Kwintansi tanda 

terima uang. Proses kredit nasabah Selesai. b)Petugas Bank: Menyapa dan 

memberikan wawasan dengan senyum. Memberikan Blangko isian pengajuan 

kredit. Mengoreksi kebenaran dan Kelengkapan isian Blangko Formulir 

pengajuan kredit. Melaksanakan wawancara. Memberikan Legalisasi/ACC 

blangko pengajuan kredit yang sudah diisi.Diteruskan kepada pejabat yang 

berwenang. Membuatkan kartu Utang /Kartu Angsuran utang dan 

mengisinya.(Untuk Nasabah). Mencairkan kredit nasabah dengan Bon ke kasir 

sesuai nominal (Ttd Bon di kasir). Memberikan uang,kartu utang kepada nasabah 
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dengan mengenakan biaya-biaya yang timbul . Membuat Jurnal Umum. 

Mengisikan ke buku Pembantu Piutang. Pendapatan Adm dan Provisi dituliskan 

pada dokumen Kwintansi (Lihat Lampiran). Memposting ke jurnal Umum yaitu; 

(Kredit yang diberikan,Kas,Pendapatan Adm,Pendapatan Provisi) seperti posting 

tabungan diatas. Proses satu tahapan transaksi kredit selesai. 

4) Penyetoran Angsuran Kredit 

a) Nasabah: Nasabah datang sendiri ke Bank mentari / bisa titip  pada orang 

lain. Minta slip setoran dan mengisi data isian dengan benar kepada Bagian Kredit 

( Lihat Blangko Lampiran ). Ditandatangani penyetornya ( tidak harus orang yang 

utang) . Diserahkan pada Bagian Kredit dengan uang sejumlah setoran dan kartu 

kreditnya. Setelah itu menerima kembali kartu kredit,tembusan slip setoran dari 

petugas. Proses setoran Kredit Nasabah Selesai. b)Petugas Bank: Menyapa dan 

memberi wawasan dengan senyum. Memberikan Sli Setoran. Mengoreksi 

kebenaran dan kelengkapan isian Slip setoran kredit. Memberikan 

Legalisasi/ACC Slip setoran kredit yang sudah diisi. Menerima uang setoran. 

Menuliskan Ke Kartu Utang/Kartu angsuran utang (Yang dibawa Nasabah). 

Mengembalikan buku / kartu utang,tembusan slip setoran pada nasabah. Membuat 

jurnal Umum. Menuliskan ke buku pembantu Piutang (Buku arsip di bank). 

Memposting ke buku besar dari semua jurnal umum yang dibuat (seperti posting 

yang lain). Menyerahkan uang setoran semua ke kasir. Proses pelayanan setoran 

kredit selesai. 

5) Pembukaan Rekening Giro (oleh Bank disebut Utang) 

  Pembukaan dan Penerimaan Setoran Giro sama dengan Pembukaan dan 

Penerimaan Tabungan (Perkiraan Tabungan diganti dengan perkiraan Giro). 

6) Pengambilan/ Pencairan Giro (dari nasabah) 

a) Nasabah mengisi Cek yang dibawa dan ditandatangani harus sama dengan 

atas nama buku giro yang bersangkutan sendiri. b)Kemudian cek yang sudah terisi 

dengan benar diserahkan kepada kasir Croscek/ melihat buku pembantu utang atas 

nama tersebut, dan mencatatnya langsung. Kalau sudah selesai semua kasir  

kurang membayar sejumlah uang yang tertulis di cek yang diisi nasabah tersebut. 

Cek yang sudah resmi ditandatangani pemegang giro boleh diambil yang ditunjuk 
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ditulis dalam cek tersebut dengan menunjukkan identitas asli yang berlaku dan 

menyerahkan foto copynya.Membuat Jurnalnya. 

Mengenai petugas bank telah melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur 

yang telah dijelaskan oleh Direktur Bank pada saat wawancara bahwa “dalam 

melayani nasabah petugas bank sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, 

dengan cara menjaga keramah tamahan saat melayani nasabah”. Hal yang berbeda 

diungkapkan oleh petugas Bank sendiri bahwa „selama menjadi petugas bank 

belum ada nasabah yang mengeluh tentang pelayanannya. Namun ia mengakui 

belum melayani nasabah dengan baik dimana dia merasa kurang sopan saat 

melayani nasabah”. pernyataan tersebut mencerminkan bahwa tidak ada 

komunikasi yang baik antara direktur dengan petugas.  

Koordinator Bank menyatakan hal yang berbeda dengan petugas Bank bahwa 

“ketrampilan siswa dalam hal laporan keuangan, pelayanan nasabah dan 

pencatatan alur perbankan telah berjalan sesuai yang ditargetkan”. Hasil 

wawancara dengan salah satu nasabah pun menguatkan pernyataan koordinator 

bank bahwa “pelayanan di bank mentari sudah cukup baik, namun saat banyak 

nasabah pelayanannya lama sangat ngantri”. Hasil keseluruhan wawancara 

tersebut diatas dapat memperjelas bahwa pelayanan bank mentari sudah baik 

namun perlu pembenahan di beberapa titik agar menjadi sempurna. 

 

b. Kemampuan siswa kelas XI akuntansi dalam menyelesaikan tahap 

keuangan Bank Sekolah sesuai dengan siklus akuntansi   

  Siklus pencatatan (terlampir) yang dilakukan di dalam Bank Mentari 

dimulai dari bukti transaksi (BKM, BKK, Slip Setoran, Slip pengambilan, 

Kwitansi angsuran, Bon Pengeluaran, Bukti-bukti yang lain (semuanya terlampir) 

setiap harinya dicatat kedalam jurnal dan buku pembantu (piutang dan hutang), 

kemudian setiap akhir bulan diposting di buku besar pada akhir tahun buku 

disusun neraca saldo, dari neraca saldo dibuat kertas kerja untuk menyusun 

laporan keuangan dan dilakukan penutupan buku. 

  Dari hasil wawancara diperoleh penjelasan mengenai kinerja siswa 

dalam menyelesaikan laporan keuangan dan transaksi-transaksi sehari-sehari. 
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Salah satu petugas bank menyatakan bahwa “tidak ada kesulitan dalam 

menyelesaikan laporan keuangan karena sudah dipelajari di kelas X di kelas XI 

hanya mempraktekkan, namun jika memang ada kesulitan sesama pengurus akan 

siap membantu jika tidak bisa pengurus akan meminta bantuan kepada guru 

akuntansi”. Koordinator bank pun memperjelas bahwa siswa yang dibimbingnya 

sudah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai petugas bank dengan baik. 

Penjelasan-penjelesan tersebut memperjelas bahwa siswa sudah mampu 

menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. 

 

2. PEMBAHASAN 

1. Sistem Penilaian Ketrampilan Siswa dalam bidang Perbankan 

 Ketrampilan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Perilaku cekat, cepat 

dan tepat para siswa dalam melayani nasabah sesuai dengan prosedur Bank 

Mentari. Ketrampilan siswa kelas XI Akuntansi dalam kecakapannya 

menyelesaikan Laporan Keuangan Bank sesuai dengan siklus akuntansi. 

Dari hasil penelitian Bank Mentari mempunyai prosedur pelayanan nasabah 

yang harus dijalankan oleh nasabah dan petugas bank, sesuai dengan hasil 

wawancara dengan koordinator dan nasabah yang saling memberikan jawaban 

yang kurang lebih sama bahwa petugas bank sudah menjalankan prosedur 

pelayanan nasabah dengan baik, hanya saja salah satu nasabah yang peneliti 

menyatakan bahwa petugas memang sudah menjalankan prosedur dengan baik 

namun masih ada sedikit kekurangan kadang melayani nasabah terlalu lama.  

Hasil konfirmasi peneliti kepada direktur dan petugas bank menyatakan 

bahwa sebagai petugas bank mereka mengakui lamanya pelayanan dikarenakan 

pada saat itu mungkin Bank dalam situasi antri. Koordinator Bank menambahkan 

adanya penumpukan nasabah tersebut biasa terjadi dalam sistem pelayanan bank 

bahkan tidak hanya dalam bidang Bank saja tapi dalam semua bidang. 

Ketrampilan siswa kelas XI Akuntansi dalam menyelesaikan laporan 

keuangan Bank Mentari dituntut harus sesuai dengan siklus akuntansi dan 

meliputi kegiatan menulis BKM, BKK, Slip Setoran, Slip pengambilan, Kwitansi 

angsuran, Bon Pengeluaran, Bukti-bukti yang lain.  Laporan akhir periode 
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(terlampir) yang peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi yang diberikan oleh 

koordinator bank menunjukkan bahwa siswa kelas XI Akuntansi sebagai petugas 

bank menyelesaikan laporan akhir periode dengan baik.  

Hasil wawancara dengan petugas bank menyatakan bahwa dalam pembuatan 

laporan keuangan tidak ada kesulitan namun jika ada kesalahan semua petugas 

membantu jika petugas tidak mampu mereka meminta bantuan kepada 

koordinator bank atau guru akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. 

Penjelasaan dari koordinator bank juga menyatakan hal yang sama bahwa siswa 

kelas XI Akuntansi sudah mampu membuat laporan keuangan sesuai siklus 

akuntansi karena pada saat kelas X mereka sudah diajarkan dan kelas XI 

mempraktekknya.  

 

2.  Kesesuaian pelayanan Bank Sekolah dengan standar prosedur yang telah 

ditetapkan Bank   

Menurut Kasmir ciri-ciri pelayanan nasabah yang baik yaitu: Sarana Physic, 

Tanggung Jawab, Responsif, Komunikatif, Keamanan, Kecakapan, Kredibilitas, 

Keramahan, Hubungan. 

 Dari pemaparan diatas mengenai ciri-ciri pelayanan bank yang baik secara 

umum diperuntukkan untuk bank-bank konvensional sedangkan di Bank Mentari 

yang hanya sebatas Bank Mini di salah satu sekolah berusaha menerapkan 

prosedur sesuai dengan bank-bank konvensional namun tidak sesempurna bank 

konvensional. Menurut Koordinator bank dalam hasil wawancara menyatakan 

prosedur pelayanan bank mentari sudah sangat baik namun kurang baik jika harus 

dibandingkan dengan bank konvensional yang tarafnya memang sudah beda 

dengan bank mini di sekolah.  

 Peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas bank yang mengaku 

sudah melakukan pelayanan bank sesuai prosedur bank mentari namun kadang 

kurang sopan. Kurang sopannya petugas dikarenkan ia harus melayani nasabah 

yang sebagain besar adalah temannya sendiri bahkan bisa saja adik kelas. 

Wawancara dengan nasabah mengomentari kinerja petugas bank dalam melayani 
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sudah baik namun memang adakalanya pelayanannya lama dikarenakan 

banyaknya nasabah yang datang.  

 

3. Kemampuan siswa kelas XI akuntansi dalam menyelesaikan tahap 

keuangan Bank Sekolah sesuai dengan siklus akuntansi   

 Laporan keuangan disuatu perusahaan sama dengan yang terdapat pada 

perusahaan lainnya. Sebagai contoh yaitu laporan keungan pada suatu bank. 

Menurut Kasmir (2002; 175)  menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan bank, 

antara lain: Neraca, Laporan Komitmen dan kontinjensi, Laporan laba rugi, 

Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan  , Laporan keuangan gabungan 

dan konsolidasi 

Petugas bank mengaku dalam pembuatan laporan keuangan bank menerapkan 

startegi saling membantu sehingga apabila ada kesulitan semua petugas turut 

membantu. Solusi lain apabila petugas lain pun tidak dapat membantu petugas 

meminta bantuan kepada koordinator bank ataupun dengan guru akuntansi. 

Penjelasan yang sama diuungkapkan oleh koordinator bank bahwa siswa kelas XI 

akuntansi sudah terlatih membuat laporan keuangan sejak kelas X dimana telah 

diberikan materinya sehingga pada naik kelas XI para siswa langsung bisa 

menerapkan materi-materi tersebut kedalam laporan keuangan bank mentari. 

 

D. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya Bank Mentari di 

SMK Muhammadiyah 2 Surakarta mampu meningkatkan ketrampilan siswa 

dibidang perbankan dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan siklus 

akuntansi dan ketrampilan siswa dalam melayani nasabah terus dilatih agar lebih 

baik dari sebelumnya. 
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