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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 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. 

Persaingan dalam lembaga pendidikan kini semakin ketat, misalnya 

persaingan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan khususnya SMK. 

Sebelum SMK menunjukkan karakter bahwa SMK mampu menciptakan 

SDM yang cerdas, berkarakter, dan berkompeten. Sebagian besar 

masyarakat masih menganggap bahwa sekolah umum jauh lebih baik 

daripada sekolah kejuruan. Masyarakat menganggap sekolah kejuruan 

hanya menciptakan SDM yang setelah menyelesaikan pendidikan belum 

mendapatkan pengalaman kurang maksimal dikarenakan untuk 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi terhenti.. 

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 
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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. 

Dengan pertimbangan hal tersebut, pihak sekolah memberikan 

berbagai fasilitas penunjang akuntansi selain materi dan praktek 

ketrampilan. 
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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 

http://saifulmmuttaqin/
http://saifulmmuttaqin/
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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. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

 

1. Apa saja Sistem Penilaian Ketrampilan Siswa dalam bidang 

Perbankan? 

2. Apakah standar Pelayanan Bank Sekolah di SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan? 

3. Apakah siswa kelas XI akuntansi sudah mampu menyelesaikan tahap 

keuangan Bank sekolah sesuai dengan siklus akuntansi? 
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C. Pembatasan Masalah 

 Agar masalah tersebut terfokus dan tidak meluas, maka peneliti ini 

hanya ingin mengetahui sejauh mana SMK Muhammadiyah 2 Surakarta 

mampu meningkatkan ketrampilan siswa kelas XI akuntansi. Ketrampilan 

yang dilihat yaitu berupa ketrampilan pelayanan nasabah serta pencatatan 

alur keuangan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem penilaian ketrampilan siswa dalam bidang 

perbankan. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian pelayanan Bank Sekolah dengan 

standar prosedur yang telah ditetapkan Bank Sekolah SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas XI akuntansi dalam 

menyelesaikan tahap keuangan Bank Sekolah sesuai dengan siklus 

akuntansi. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pada banyak pihak diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada pihak Bank sekolah 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian yang sejenis 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengurus Bank 

1) Merupakan masukan yang dapat memperluas pengetahuan 

terutama dalam melimeningkatkan kualitas Bank sekolah 

2) Meningkatkan kualitas ketrampilan dalam melayani nasabah 

3) Meningkatkan ketrampilan mengenai arus laporan keuangan 

pada Bank 

4) Dapat melatih pengurus bank agar dapat menyelesaikan kendala 

dengan baik 

b. Bagi Siswa 

1) Dapat Meningkatkan Ketrampilan Siswa dalam bidang 

Perbankan 

2) Dapat melatih siswa agar lebih mandiri dan bekerjasama dengan 

baik 
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c. Bagi pihak sekolah 

 Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan sumbangan pemikiran 

yang  bermanfaat dalam upaya meningkatkan ketrampilan siswa. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab 

pembahasan, yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusaan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang penjelasan dan beberapa teori yang dijadikan 

dasar meliputi pengertian Ketrampilan, Siswa dan Bank. Selain 

teori juga terdapat kajian  penelitian yang relevan yang berguna 

untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya terdapat 

kerangka pemikir dan hipotesa. 

 BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi tentang penjelasan, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 
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 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Meliputi penjelasan gambaran umum bank sekolah, sistem 

penilian ketrampilan siswa dalam bidang perbankan, laporan 

keuangan pada bank mentari, prosedur pelayanan nasabah pada 

bank mentari, hasil wawancara serta pembahasannya.  

 BAB V PENUTUP 

   Berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN  


