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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan dalam mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya yang berlangsung di sekolah maupun di luar 

sekolah sepanjang hayat. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan nasional yaitu aspek kurikulum. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum yang mulai diterapkan pada tahun pembelajaran 

2013/2014. 

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan terhadap kurikulum 

sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang dirilis tahun 2004 dan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006.  Permendikbud Nomor 36 

Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah menyebutkan bahwa tujuan kurikulum 2013 adalah 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 merupakan gerbang awal untuk memasuki 

pendidikan di abad 21.  

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Badan Penelitian dan 

Pengembangan (BPP) (dalam Mawardi, Akhmad dan Rochim 2018:95) 

menyatakan Pembelajaran abad 21 di Indonesia dilaksanakan dalam 

pembelajaran kurikulum 2013 revisi 2017 dengan mengintegrasikan penguatan 

pendidikan karakter (PPK) di dalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat 

terutama lima karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan 

integritas. Literasi dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah 

kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas 
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melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, 

dan/atau berbicara; Keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, 

Critical thinking, Communicative, dan Collaborative). 4C adalah jenis soft skill 

yang pada implementasi keseharian lebih bermanfaat ketimbang sekedar 

penguasaan hard skill; HOTS (Higher Order Thinking Skill) adalah kemampuan 

berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Sekolah menegah kerjuruan (SMK) berorientasi pada penyiapan siswa 

memasuki dunia kerja dan dituntut untuk membekali siswa dengan menanamkan 

skill yang diperlukan baik berupa hard skill maupun soft skill. Saat ini perusahaan 

lebih cenderung melihat calon pekerja dari soft skill, tentunya dengan tidak 

mengesampingkan hard skill yang merupakan kemampuan yang sifatnya 

keterampilan. Kurikulum 2013 mempunyai perhatian besar pada pembentukan 

karakter dan pengembangan soft skill. 

Soft skill yaitu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang 

lain (interpersonal skills) meliputi kemampuan negoisasi, empati, manajemen 

konflik, presentasi, berkomunikasi, bekerja dalam tim, etos kerja, memotivasi, 

kepemimpinan, mengembangkan orang lain. Keterampilan dalam mengatur 

dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja 

secara maksimal meliputi kemampuan mengendalikan diri, menguasai stress, 

mengatur waktu, berpikir kritis, Jujur, tanggung jawab, menentukan tujuan hidup, 

mengatur diri sendiri, dan kejujuran. Soft skill dapat ini dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik atau bernilai dalam kehidupan sehari-hari melalui 

pembelajaran. 

Berbagai penelitian lain makin menguatkan pentingnya soft skill dalam 

menentukan keberhasilan seseorang. Sebuah hasil penelitian Harvard University, 

Amerika Serikat: (dalam Permana M. Zain 2017:20), kesuksesan seseorang tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skill), 

tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini 

mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan hard skill dan 

sisanya 80% dengan soft skill. Selanjutnya Kusumastuti (2013:12) bahwa 
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terdapat beberapa kualifikasi soft skill yang memang dibutuhkan oleh DU/DI 

(industri), yaitu: 1) tanggap terhadap kebutuhan lingkungan, 2) kemampuan kerja 

sama yang baik, 3) kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain, 4) 

tingkat kreativitas, 5) semangat kerja, 6) kejujuran, 7) disiplin, serta 8) tanggung 

jawab yang tinggi. 

Menurut  Hamidah (2013: 165) soft skill adalah bagian dari pendidikan 

karakter karena berkenaan dengan pengembangan daya yang mencerminkan 

kualitas diri agar mampu meningkatkan kinerja, baik pada saat belajar di sekolah 

ataupun saat berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas. Di sekolah, dalam 

mengembangkan soft skill siswa membutuhkan peran guru agar siswa dapat 

mengetahui kemampuan apa saja yang harus dikembangkan sehingga dapat 

memiliki kemampuan soft skill yang berguna bagi dirinya, dapat melanjutkan di 

bangku perkuliahan, dan siap kerja. Menurut Alam, Lukis (2016:109) 

mendefenisikan internalisasi sebagai proses penanaman nilai ke dalam jiwa 

seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang 

ditampakkan dalam kehidupan sehari–hari (menyatu dengan pribadi). Suatu nilai 

yang telah terinternalisasi pada diri seseorang memang dapat diketahui ciri-

cirinya dari tingkah laku. 

Menurut Sumar, Warni Tune dan Intan (2016:151) Strategi pembelajaran 

yang digunakan untuk menginternalisasi soft skill harus berpusat pada siswa 

student centered learning yang mana siswa aktif mengkonstruksi ilmu 

pengetahuan sehingga penekanan bukan lagi pada teori melainkan bagaimana 

suatu pekerjaan dikerjakan. Project based learning merupakan salah satu bentuk 

model pembelajaran dengan pendekatan student centered learning. Ada berbagai 

metode yang dapat dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar tinggal 

memilih metode yang cocok dan relevan untuk diterapkan pada setiap mata 

pelajaran sesuai dengan kompetensi yang diberikan pada setiap mata pelajaran. 

Misalnya melatih berpikir analitis, kreatif, berpikir kritis dan manajemen waktu 

dapat dilakukan pendekatan student centered learning (SCL) dengan 

menggunakan metode problem based learning atau studi kasus.  
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Menurut Wahyudin (dalam Saputra dan Sari 2018:65), pendekatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang telah diterapakan 

akan lebih menarik minat jika didukung dengan adanya penggunaan media yang 

tepat. Penggunaan media yang tepat sangat diperlukan agar siswa merasa tertarik 

dan termotivasi untuk belajar. Menurut Degeng dalam Sumar dan Intan 

(2016:145), Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang 

dapat dimuat pesan yang akan disampaikan kepada siswa baik berupa orang, alat, 

ataupun bahan. 

Strategi pembelajaran pada siswa akuntansi yaitu menggunakan 

cooperative learning dengan metode diskusi. Pembelajaran cooperative learning 

adalah sebuah pembelajaran aktif dan partisipatif. Isjoni (dalam Rochmawati, Ika 

2017:148) menjelaskan Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang 

artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu  kelompok atau satu tim. Soft skill secara umum telah 

diinternalisasikan dalam pembelajaran dengan didasari adanya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

SMK Muhammadiyah Delanggu adalah sekolah yang bercirikan islam 

khususnya Muhammadiyah, sehingga sangat menekankan pada penanaman nilai-

nilai keislaman. Upaya menjunjung tinggi nilai keislaman dengan membiasakan 

siswa setiap pagi tadarus bersama-sama sebelum kegiatan belajar mengajar 

dimulai, sholat duhur dan jumatan berjamaah di masjid yang ada di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Delanggu 

mengatakan bahwa internalisasi soft skill yang diterapkan pada siswa adalah 

kejujuran, disiplin, komunikasi, tanggung jawab, dan bekerja keras. Khusus 

kompetensi keahlian akuntansi, guru harus menanamkan pendidikan karakter, 

yaitu menghormati guru dan antar siswa, menghargai karya orang lain, kerja 

sama, dan berwirausaha. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru akuntansi di SMK 

Muhammadiyah Delanggu, soft skill yang di internalisasi pada mata pelajaran 

akuntansi yang berjumlah 23 siswa adalah aspek percaya diri, 60% siswa tidak 

memiliki rasa percaya diri, yang ditunjukkan dengan cara tidak berani tampil di 
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kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kurang bertanggung jawab 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sikap yang lain ditunjukkan 

dengan tidak berani menjawab pertanyaan dari guru atau hanya menunduk saat 

diberi pertanyaan. Emotional intelligence, 60% siswa belum memiliki kecerdasan 

emosi yang ditunjukan oleh siswa, yakni kurang berusaha lebih keras untuk 

mendapatkan nilai bagus atau masih terlihat males belajar, membuat gaduh ketika 

pelajaran. Communication skill, 50% siswa belum memiliki kemampuan 

komunikasi yang dilakukan siswa berupa tidak memberikan respon saat teman 

menyampaikan hasil presentasi, tidak mempunyai keberanian sendiri untuk 

menyampaikan hasil diskusi atau berbicara mengemukakan pendapat, kecuali 

jika ditunjuk oleh guru.  

Hal lain yang telah ditunjukkan siswa, berupa tidak memiliki kemampuan 

Manajemen waktu yang baik, hanya 9-10 siswa atau sekitar 40%, sedangkan 60% 

siswa belum dapat memanajemen waktu ditunjukan dengan siswa belum dapat 

menyelesaikan tugas tepat waktu, menghiraukan pembicaraan temen saat sedang 

belajar. Kemampuan kepemimpinan 65% siswa belum mampu memimpin 

tercermin dari sikap siswa tidak tegas dalam mengatur anggota kelompok, tidak 

bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, masih ada siswa yang belum 

mau menjadi pemimpin dalam kelompoknya.  

Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir yang rasional (masuk 

akal) dan refleksif berfokus pada keyakinan dan keputusan yang akan dilakukan 

(Ennis, 2011:1). Kurang lebih 35% dari jumlah siswa dapat berpikir kritis, 65% 

siswa belum mampu berpikir kritis dibuktikan dengan siswa tidak memberikan 

ide dari topik yang dipelajari, belum dapat memberikan kesimpulan dari materi 

yang dipelajari. Selanjutnya bekerja sama dengan tim sebanyak 60% siswa belum 

memiliki kemampuan ini ditunjukan dengan tidak saling berinteraksi dan bekerja 

sama secara efektif dengan anggata kelompok dalam menyelesaikan tugas, tidak 

saling memberikan dorongan untuk melakukan tugasnya masing-masing, dan 

semangat antar anggota kelompok. Dapat disimpulkan kurang lebih hanya 35-

50% atau sekitar 8-11 siswa akuntansi yang dapat menginternalisasi soft skill 

yang diharapkan guru. 
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Media yang digunakan guru dalam pembelajaran akuntansi menggunakan 

buku paket dan modul cetak. Guru mengatakan cara menginternalisasi soft skill 

dilakukan melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, akan tetapi tidak setiap 

proses pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok, tergantung dengan 

materi yang akan dipelajari. Kelemahan dari media pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru ialah ketidaktersedianya layanan teknologi. Proses pembelajaran 

dilakukan dengan metode ceramah, manual, dan tanpa memanfaatkan media 

perkembangan TIK, sehingga PBM berlangsung dengan monoton. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan saat pembelajaran akuntansi, 

menemukan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

acuan modul. Pertama guru mengawali pembelajaran dengan memberikan 

pengarahan tentang materi yang akan dipelajari, setelah itu siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok untuk berdiskusi, selesai berdiskusi guru menunjuk salah 

satu siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

yang sudah didiskusikan. Terlihat tidak semua siswa mampu menginternalisasi 

soft skill dan beberapa siswa tidak mempunyai modul serta buku yang digunakan 

guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alasan mereka tidak 

mempunyai buku dan modul, karena siswa masih belum sadar akan pentingnya 

memiliki buku atau modul sendiri, penampilan dari buku dan modul kurang 

menarik siswa untuk membacanya, dan siswa sekarang lebih menyukai membaca 

menggunakan handpone atau dengan memanfaatkan internet.  

Saat oberservasi terlihat 60% siswa masih pasif  saat kerja kelompok. Hal 

ini dibuktikan saat siswa berdiskusi dalam kelompoknya. Misalnya, dalam satu 

kelompok terdapat 4-5 orang, akan tetapi yang mengerjakan tugas hanya 2 orang 

saja. Siswa tidak hanya pasif dalam kerja kelompok, melainkan saat PBM 

berlangsung. Hal tersebut dibuktikan dengan siswa kurang aktif atau diam saja, 

dan tidak berargumen ketika salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya, hanya 2-3 orang yang mau menyampaikan argument atau hasil 

kerjanya, jika merasa jawaban kelompok tersebut berbeda dari kelompoknya. 

Tidak menutup kemungkinan bahwa kurang kondusifnya PBM dalam kelas 

karena faktor guru yang kurang menarik dalam memilih dan menerapkan media 
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pembelajaran yang lebih kreatif. Siswa cenderung malas saat pembelajaran, 

bermain hp, dan mengobrol dengan temannya. Oleh karena itu, perlu mengikut 

campurkan teknologi.  

Teknologi yang bisa digunakan misalnya modul cetak diubah menjadi 

modul elektronik yang memanfaatkan perkembangan TIK. Melalui E-modul 

akuntansi maka siswa bisa belajar secara online, siswa bisa mengunduh 

kemudian membaca materi atau mengerjakan latihan soal dan membahas 

pertanyaan diskusi secara mandiri tanpa selalu didampingi guru, peserta didik 

dapat berlatih kepemimpinan untuk memimpin kelompok mereka masing-masing 

dalam mengerjakan tugas. Peserta didik dituntut untuk aktif berkomunikasi 

dengan guru maupun temannya untuk membangun relasi antar sesama.  

Menghasilkan media pembelajaran yang tepat akan memotivasi siswa untuk 

dapat menginternalisasi soft skill mereka seperti mengembangkan intrapersonal 

dan kemampuan interpersonal dalam proses pembelajaran  

Selama ini yang terjadi pada dunia pendidikan khususnya di SMK, 

mendidik siswa sebagai calon tenaga kerja industri lebih menekankan kepada 

aspek keterampilan teknis dan pengetahuan (hard skill), dan belum berfokus pada 

penanaman soft skill. Selanjutnya, SMK sebagai lembaga yang menyiapkan 

tenaga kerja professional tentunya harus mengikuti perkembangan IT atau melek 

teknologi informasi, terutama aplikasi internet yang semakin berkembang dan 

berusaha mengantisipasi dampak maupun konskuensi yang ditimbulkannya. Oleh 

karena itu, SMK haruslah mampu memberikan suasana dan fasilitas yang 

konduksif untuk pembelajaran internet bagi anak didiknya sehingga diharapkan 

lulusan SMK mampu menguasai aplikasi internet sesuai dengan bidang yang 

ditekuni.  

Kurikulum 2013 saat ini juga mengharuskan guru untuk mengintegrasikan 

teknologi informasi dalam pembelajaran. Namun, sampai saat ini yang terjadi 

masih banyak guru yang menggunakan media pembelajaran konvensional. 

Diperlukan media pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai perkembangan 

TIK misalnya penyajian modul cetak dalam bentuk media pembelajaran online 

atau menjadi modul elektronik yang mampu memberikan ketertarikan secara 



8 
  

 
 

visual sehingga dapat memberikan motivasi dalam proses pembelajaran. Fakta 

inilah yang mendukung munculnya kesenjangan antara kebutuhan kompetensi 

oleh DU/DI dengan yang di tanamkan di sekolah. 

Bertolak dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dalam judul penelitian: “PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN E-MODUL DALAM INTERNALISASI SOFT SKILL 

PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK MUHAMMADIYAH 

DELANGGU.” 

B. Pembatasan Masalah 

Soft skill yang dikembangkan dalam penelitian ini menyangkut 7 aspek 

yaitu percaya diri, berkomunikasi, emotional intellengece (kecerdasan 

emosional), kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, kemampuan bekerja 

sama dengan tim, kemampuan manajemen waktu, kepemimpinan. 

Pertimbangannya adalah nilai soft skill yang sudah ditanamkan di sekolah dan 

akan diteliti lebih lanjut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana operasionalisasi media pembelajaran E-modul pada mata 

pelajaran akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

2. Apakah ada perubahan perilaku soft skill siswa menggunakan media 

pembelajaran E-modul pada mata pelajaran akuntansi di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penggunaan media 

pembelajaran E-Modul dalam Internalisasi soft skill pada mata pelajaran 

akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui operasionalisasi media pembelajaran E-modul pada mata 

pelajaran akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu. 
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2. Untuk mengetahui perubahan perilaku soft skill siswa menggunakan media 

pembelajaran E-modul pada Mata Pelajaran Akuntansi di SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penggunaan 

media pembelajaran E-modul dalam Internalisasi soft skill pada Mata 

Pelajaran Akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

bagi semua pihak terutama sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Sebagai tambahan literatur kepustakaan dibidang penelitian mengenai 

Penggunaan Media Pembelajaran E-Modul Dalam Internalisasi Soft Skill 

Pada Mata Pelajaran Akuntansi Di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

b. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis akan memperoleh 

pengalaman berfikir dalam memecahkan persoalan pendidikan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah 

1) Sebagai masukan informasi bagi sekolah SMK Muhammadiyah 

Delanggu. 

2) Bagi guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang 

alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai 

internalisasi soft skill siswa pada mata pelajaran akuntansi. 

3) Bagi siswa, sebagai tambahan wawasan untuk meningkatkan soft skill 

melalu media pembelajaran yang melibatkan siswa lebih optimal dan 

mengurangi perilaku yang tidak baik. 

b. Bagi penulis 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami 

penggunaa media e-modul dalam internalisasi soft skill pada mata 

pelajaran akuntansi di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

2) Dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga karena dapat 

mengetahui kondisi yang nyata terjadi di lapangan, sehingga hasil 



10 
  

 
 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pembanding dengan teori-teori 

yang didapat selama masa studi. 

 

 

 

 


