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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan bisa didapat dari sekolah, keluarga 

maupun lingkungan masyarakat. Pendidikan pada institusi formal yang diakui oleh 

lembaga pendidikan negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan di Indonesia. 

Nugraha wibowo (2016) dalam jurnalnya mengatakan bahwa, Sekolah sebagai 

penghasil Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting untuk terus 

meningkatkan kualitas lulusanya, agar mampu bersaing di era globalisasi ini 

(Nugroho wibowo: 2016). Menurut M.J. Langeveld, Pendidikan adalah kegiatan 

membimbing anak manusia menuju pada kedewasaan dan mandiri (Muhammad 

Wajid Fauzi, 2012: 2). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Guru memiliki peranan penting dalam pendidikan. Guru berkewajiban 

untuk meciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan memotivasi peserta 

didik agar aktif dalam belajar. Maka dari itu, guru harus memenuhi standar 

kompetensi yang telah ditentukan, seperti yang dijabarkan pada lampiran peraturan 

menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru, yang mengatur tentang berbagai kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial 

dan profesional. Hal tersebut, berkaitan erat dengan pentingnya kemampuan guru 

untuk mengembangkan bahan ajar dalam pendidikan. 
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Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa tingkatan, yaitu pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Pendidikan menengah, 

khususnya pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, karakter, dan kemampuan 

untuk mengembangkan diri memasuki dunia kerja maupun jenjang pendidikan 

tinggi. 

Menurut Umi rochayati dan Ratna warnadi dalam jurnal kependidikan 

yang berjudul “Model Pembelajaran Karakter Kerja di Sekolah Menengah 

Kejuruan” mengatakan  bahwa Sekolah menengah kejuruan juga harus 

memberikan bekal “Karakter kerja” yang kuat bagi siswanya. Karakter kerja 

merupakan sikap yang harus dimiliki siswa ketika memasuki dunia kerja nantinya.  

Rasa ingin tahu, motivasi kerja dan juga kemandirian merupakan beberapa sikap 

dalam karakter kerja (Umi rochayati dan Ratna warnadi: 2018). Karakter kerja, 

terutama sikap mandiri harus mulai dibangun sejak dalam bangku sekolah, 

misalnya melalui kemandirian dalam belajar. Selaras dengan hal tersebut, Yussi, 

Syaad, dan Purnomo dalam jurnalnya yang berjudul “Kontribusi Disiplin Belajar 

Siswa, Motivasi dan Hasil Belajar” mengatakan bahwa Sekolah menengah 

kejuruan yang baik mempersiapkan siswa untuk mengembangkan sikap mandiri, 

profesional di tempat kerja, dan menjadi produktif yang membutuhkan hasil 

belajar yang baik untuk merealisasikannya (Yussi, Syaad, dan Purnomo: 2016). 

Proses pembelajaran pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan 

kreatifitas dan potensi yang ada pada diri siswa. Proses pembelajaran erat kaitanya 

dengan hasil belajar. Proses pembelajaran yang aktif diharapkan dapat 

memberikan hasil yang baik pula, sehingga dapat memajukan pendidikan di 

Indonesia. Hasil belajar merupakan salah satu indikator dalam pencapaian 

pembelajaran. Hasil belajar memuat kemampuan siswa setelah menerima proses 

pembelajaran. Hasil belajar digunakan sebagai kriteria/ukuran dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Hal tersebut dapat tercapai apabila  siswa telah memahami 

materi dan diikuti perubahan tingkah laku yang baik. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

Perbankan Dasar Ibu Baety Nur Rohmah, S.Pd  yang dilaksanakan pada tanggal 21 

November 2018 di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, bahwa ada kendala 

dalam proses pembelajaran selama ini, yakni keaktifan siswa yang masih rendah 

yang di khawatirkan akan berimbas pada hasil belajar siswa. Ketika diberi 

tugas/Pekerjaan Rumah (PR) masih banyak siswa yang tidak mengerjakanya. Hal 

tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada hasil belajar siswa. Berdasarkan 

hasil ulangan materi teori dan hitungan sebelumnya, yaitu materi “simpanan dana 

tabungan” memaparkan bahwa masih rendahnya hasil belajar siswa, yakni terdapat 

23 dari 70 siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM, atau dengan kata lain 

38,6% siswa AKL belum memenuhi KKM. SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

diketahui telah mengimplementasikan kurikulum 2013, yakni mengupayakan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan active learning, yaitu 

pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa harus lebih aktif dari guru. Hal itu 

menjadi tuntutan tersendiri bagi guru untuk lebih inovatif dalam pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran Perbankan Dasar, Ibu Baety hanya 

menggunakan modul sebagai bahan ajar. Menurut Andi Prastowo (2012) modul 

adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis, sesuai tingkatan usia dan 

pendidikan siswa, supaya siswa dapat belajar mandiri. Dahulu Ibu Baety juga 

pernah menggunakan media power point dalam kegiatan belajar mengajar. 

Boualem Benghalem (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “The Effects of Using 

Microsoft Power Point on EFL Learners’ Attitude and Anxiety: Case Study of Two 

Master Students of Didactics of English as a Foreign Language, Djillali Liabes 

University, Sidi Bel Abbes, Algeria“ mengatakan bahwa power point merupakan 

sebuah alat yang dapat ditampilkan dilayar komputer ataupun dengan 

menggunakan proyektor, sehingga seluruh siswa dalam kelas dapat melihatnya 

dalam waktu yang sama. Akan tetapi, media power point dirasa Ibu Baety kurang 

efektif dan kurang cocok untuk materi perbankan dasar, ditambah lagi dengan 

sarana (LCD/proyektor) yang masih minim di sekolah. Sebenarnya siswa juga 



4 
 

telah diarahkan untuk menggunakan internet dalam belajar, misalnya ketika 

pembelajaran di dalam kelas siswa diarahkan untuk menggunakan ponselnya guna 

mencari/memperkaya materi. 

Keaktifan belajar sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Nugraha wibowo dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Peningkatan 

Keaktifan Siswa Melalui Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar di SMK Negeri 

1 Saptosari”, Keaktifan siswa dalam belajar merupakan segala kegiatan yang 

bersifat fisik ataupun non fisik siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang 

optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif (Nugraha 

wibowo: 2016). Keaktifan belajar merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan belajar, apabila 

ditemukan ciri-ciri sebagai berikut: mampu menjawab pertanyaan guru, sering 

bertanya kepada guru ataupun siswa lainya, senang diberi tugas untuk belajar. 

Komunikasi 2 arah sangat penting dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya 

menerima apa yang disampaikan oleh guru saja, akan tetapi juga harus 

memberikan umpan balik dan aktif. Pada kenyataannya proses belajar yang 

dialami siswa belum mengembangkan keaktifan belajar mereka. Siswa terlihat 

kurang mandiri dalam belajar. Hal tersebut tidak baik jika dibiarkan terus 

berlanjut. Melihat pada visi SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara yaitu ”Unggul 

dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, kompeten dan mandiri melalui 

pengembangan IPTEK dan IMTAQ” menunjukkan pentingnya sikap mandiri bagi 

siswa, maka dari itu sikap mandiri ini harus mulai dibangun dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran merupakan hal pokok dalam pendidikan. 

Diperlukan perangkat pembelajaran yang dapat mendukung terciptanya suasana 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Ibrahim mengatakan bahwa perangkat pembelajaran yang 

diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa: Silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar kegiatan Siswa (LKS), Tes 
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Hasil belajar (THB), media pembelajaran, dan buku ajar siswa (Trianto, 2010: 

202). Berikut adalah penjelasan mengenai perangkat pembelajaran yang 

diperlukan: 

1. Silabus 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 

22 Tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah: 

“Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan kajian mata pelajaran”. Silabus memuat Identitas 

mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi 

dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, 

dan sumber belajar. Silabus juga digunakan sebagai acuan untuk 

mengembangkan RPP”. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 

22 Tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah: 

“Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi 

Dasar (KD)”. 

3. Lembar kegiatan Siswa (LKS) 

Menurut Andi Prastowo (2012), LKS merupakan bahan ajar cetak 

yang berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, 

petunjuk pelaksanaan tugas yang mengacu pada kompetensi dasar 

yang harus dicapai. 

4. Tes Hasil belajar (THB) 

Tes Hasil Belajar yaitu tes yang digunakan untuk kemampuan siswa 

setelah menerima materi pembelajaran dan untuk melihat kemajuan 

belajar siswa (Intansari Desy Saputri: 2016). 
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5. Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran yaitu salah satu alat komunikasi dalam proses 

belajar mengajar (Dina Indriana; 2011:15). 

6. Buku ajar siswa 

 Buku ajar siswa yaitu sebuah bahan ajar dalam bentuk buku teks yang  

 digunakan guru dalam proses pembelajaran. 

Dari perangkat pembelajaran di atas, Ibu Baety belum pernah 

menggunakan Lembar Kegiatan Siswa/Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam 

pembelajaran Perbankan Dasar. Lembar kegiatan Siswa (LKS) sekarang dikenal 

dengan nama Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Seorang guru seharusnya 

mampu menyusun LKPD sendiri, namun pada kenyataannya di lapangan masih 

banyak guru yang memilih untuk membeli LKPD dari penerbit/pihak luar yang 

sering  datang ke sekolah-sekolah. Padahal LKPD yang dibeli dari pihak luar 

dimungkinkan tidak kontekstual, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan sumber belajar yang 

dapat dikembangkan oleh guru. Majid (2012: 9) mengatakan bahwa Lembar kerja 

peserta didik adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. LKPD berisi petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk mengerjakan suatu tugas, dan berperan membantu siswa dalam 

memadukan aktivitas fisik dan mental mereka selama proses pembelajaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Megahati S, Ruth Rize Paas, Yanti, 

dan Febri yang berjudul “Development of Students Worksheet Based on Mastery 

Learning in Crossing-Over Field Concept of Genetic Subject” dalam Forum Asia-

Pasifik tentang Pembelajaran Sains dan Pengajaran, v18 n2 Pasal 10 Desember 

2017, melaporkan bahwa Hasil uji validitas dan kepraktisan lembar kerja siswa 

berdasarkan penguasaan pembelajaran pada konsep crossing-over field adalah nilai 

validitas 88% dan nilai praktik 80,24%. Lembar kerja siswa digunakan karena 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar (Megahati S, Ruth Rize Paas, 

Yanti, dan Febri: 2017). 
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Penggunaan LKPD dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

membangkitkan minat dan semangat belajar peserta didik, membantu peserta didik 

supaya lebih efektif dalam belajar, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah, menghemat waktu penyajian suatu topik, membantu guru 

untuk mengarahkan pengajaran. Penggunaan modul saja tanpa bahan ajar lainya 

akan menjadikan siswa merasa bosan, materi yang sangat banyak cenderung 

membuat siswa untuk tidak mempelajari modul secara baik. 

Simpanan Dana Deposito merupakan simpanan pada bank yang 

penarikanya hanya dapat dilakukan sesudah jangka waktu tertentu sesuai 

perjanjian antara penyimpan dengan bank (Andrian Noor Salim, Budiharto, dan 

Hendro Saptono: 2016). Terdapat berbagai jenis deposito, yaitu deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Simpanan dana deposito 

merupakan salah satu mata pelajaran yang harus di tempuh oleh siswa kelas X 

Akuntansi di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Oleh karena itu, materi 

tersebut sangat penting dan siswa harus paham mengenai materi tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penambahan bahan ajar 

pendamping sebagai solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan 

mengembangkan LKPD dalam mata pelajaran Perbankan Dasar KD 3.9 

Menganalisis Simpanan Dana Deposito. LKPD lebih sederhana jika dibandingkan 

modul, namun lebih kompleks dibandingkan buku. Theresia Widyantini (2013: 3) 

mengatakan bahwa LKPD terdiri dari judul lembar kegiatan peserta didik, mata 

pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, 

indikator yang akan dicapai oleh peserta didik, informasi pendukung, tugas-tugas, 

dan langkah-langkah kerja serta penilaian. 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara beralamat di Jl. Mayor Kusmanto 

No.96, 09, Gergunung, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara merupakan salah satu sekolah di Kabupaten 

Klaten yang memiliki kualitas baik dan sekarang telah terakreditasi “A”. Selain 

itu, SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara juga merupakan sekolah mitra Program 
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Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 

sejak lama bekerja sama dan saling membantu, baik itu di bidang akademik 

maupun pengabdian masyarakat. 

Mata pelajaran Perbankan Dasar KD 3.9 Menganalisis Simpanan Dana 

Deposito merupakan salah satu pelajaran produktif kejuruan di bidang akuntansi. 

Materi berupa teori dan juga perhitungan yang menuntut siswa untuk lebih mandiri 

dalam mempelajarinya. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaranya, maka perlu mengembangkan bahan ajar yang digunakan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Mata Pelajaran Perbankan 

Dasar KD 3.9 Menganalisis Simpanan Dana Deposito Siswa Kelas X Akuntansi 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya kesadaran guru untuk memberikan variasi bahan ajar. 

2. Kurangnya bahan ajar dalam proses pembelajaran. 

3. Kebanyakan guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga menjadikan 

siswa jenuh dan merasa bosan. 

4. Kurangnya ketegasan sekolah terhadap guru untuk terus mengikuti 

perkembangan kurikulum, agar peserta didik tidak mudah bosan karena hanya 

menggunakan metode lama. 

5. Masih rendahnya keaktifan belajar Perbankan Dasar siswa yang dikhawatirkan 

akan berdampak pada turunnya hasil belajar siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, supaya permasalahan 

tidak meluas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Kurangnya bahan ajar dalam penelitian ini dibatasi pada bahan ajar cetak, yaitu 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisikan materi mengenai KD 3.9 

Menganalisis Simpanan Dana Deposito. LKPD ini merupakan bahan ajar atau 

dapat juga dikategorikan dalam media belajar yang mudah, praktis dan isinya 

kompleks. Dapat dipelajari kapan saja dan dimana saja tanpa harus 

menggunakan alat khusus. 

2. Masih rendahnya keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Perbankan Dasar, 

yang dikhawatirkan akan berdampak pada hasil belajar siswa, maka dari itu 

peneliti ingin memberikan alternatif bahan ajar pendamping yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana karakteristik pengembangan LKPD mata pelajaran Perbankan Dasar 

KD 3.9 Menganalisis Simpanan Dana Deposito? 

2. Bagaimana karakteristik konten LKPD mata pelajaran Perbankan Dasar KD 3.9 

Menganalisis Simpanan Dana Deposito? 

3. Bagaimana karakteristik format LKPD mata pelajaran Perbankan Dasar KD 3.9 

Menganalisis Simpanan Dana Deposito? 

4. Bagaimana hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Perbankan Dasar KD 3.9 

Menganalisis Simpanan Dana Deposito dengan menggunakan LKPD? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik pengembangan LKPD mata pelajaran 

Perbankan Dasar KD 3.9 Menganalisis Simpanan Dana Deposito. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik konten LKPD mata pelajaran Perbankan 

Dasar KD 3.9 Menganalisis Simpanan Dana Deposito. 

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik format LKPD mata pelajaran Perbankan 

Dasar KD 3.9 Menganalisis Simpanan Dana Deposito 

4. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Perbankan 

Dasar KD 3.9 Menganalisis Simpanan Dana Deposito dengan menggunakan 

LKPD. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

a. Manfaat teoritis 

1) Menambah khasanah keilmuan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan 

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik. 

2) Menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi perbaikan pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada mata 

pelajaran Perbankan Dasar. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan ajar pendamping berupa 

Lembar Kerja Peserta Didik yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran kedepanya. 
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3) Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman sebagai calon guru 

mengenai pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik. 

4) Bagi Pembaca 

Menambah informasi di bidang Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik, 

khususnya pada mata pelajaran Perbankan Dasar. 


