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Pendidikan Kejuruan Tahun 2016. 
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ABSTRAK 

 

Tuntutan kebutuhan sumber daya manusia  yang  terampil  di  bidangnya  

mutlak  diperlukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Oleh 

karena itu pengembangan pembangunan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan 

melalui pemberdayaan SMK dan BLK secara maksimal. Belum semua 

pendidikan kejuruan di Indonesia memiliki kualitas yang baik, oleh karena itu 

pembentukan SMK Rujukan dan Balai Latihan Kerja Plus yang dapat dijadikan 

pelatihan, rujukan, dan aliansi untuk pengembangan SMK yang memiliki 

fasilitas kurang memadahi sangat diperlukan. Dengan ketersediaan fasilitas 

melalui lembaga tersebut, maka pemenuhan tenaga kerja terampil yang 

dibutuhkan industri dapat dipenuhi, sehingga tingkat pengangguran dapat 

berkurang, dan tingkat pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat 

akan meningkat. 

 

Kata kunci: Pengembangan SMK, tenaga kerja terampil, industri. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan   menengah   kejuruan   memiliki   peran besar   dalam merencanakan 

dan menciptakan sumber daya manusia (SDM)   tingkat menengah   yang profesional   

dan   produktif.   Sebagaimana   yang dituangkan  dalam  Keputusan Mendiknas  RI  No: 

053/U/2001  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM).  Dalam keputusan ini 

dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah  Menengah  Kejuruan 

(SMK) adalah untuk meningkatkan  pengetahuan dan  keterampilan  siswa, untuk 

menyiapkan mereka sebagai  tenaga  kerja  tingkat  menengah yang terampil, terdidik, 

dan profesional, serta mampu mengembangkan diri sejalan  dengan perkembangan  ilmu 

pengetahuan,  teknologi dan seni  (Ipteks). Singh dan Sudarshan (2015) menyatakan 

bahwa sekolah nkejuruan merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memberikan 

dasar-dasar keterampilan untuk menghadapi duniakerja. Pendidikan kejuruan menurut 

Sonhadji (2012) memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, kerena 

pendidikan kejuruan diselenggarakan untuk penyiapan lulusan memasuki dunia kerja 

(education for work). 

Kebijakan pendidikan yang mengarah pada penigkatan kualitas manusia 
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Indonesia dimasa depan, mambawa penentuan kebutuhan belajar dasar. Salah satu 

konsep yang mengarah pada belajar dasar menurut Sonhadji (2015:195)  adalah 

ketrerampilan dasar (basic skill), yaitu kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh 

peserta didik agar terus dapat mengembangkan dirinya.  Keterampilan minimal tersebut 

adalah membaca, menulis, dan berhitung. Pada perkembangan berikutnya, dalam 

konteks pendidikan sebagai proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

manusia indonesia, serta dalam memasuki era informasi dan komunikasi, maka 

dikembangkan 7 komponen dasar keterampilan yang dikembangkan, meliputi: 

membaca, menulis, berhitung, agama, informasi budaya,  (berupa bahasa Indonesia, 

IPA, dan IPS), bahasa Inggris, dan Komputer. Ketujuh keterampilan dasar ini 

dikembangkan mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu komponen yang patut 

dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Di era perdagangan bebas masyarakat 

ekonomi Asean (MEA), tuntutan kebutuhan sumber daya manusia  (SDM)  yang  terampil  

di  bidangnya  mutlak  diperlukan.  Indonesia sebagai  pemasok  tenaga  kerja  yang  

cukup  produktif  di  mata  internasional, harus bersaing dengan negara lain yang sistem 

pendidikannya beberapa diantaranya lebih maju dari Indonesia sehingga mampu 

menghasilkan angkatan kerja yang mumpuni di bidangnya.  Untuk memenuhinya, 

kesiapan kualitas SDM angkatan kerja harus makin ditingkatkan. Jalurnya perlu 

dipersiapkan melalui sistem   pendidikan   yang   disesuaikan   untuk   mampu   mengatasi   

kebutuhan sumber daya manusia yang siap kerja (Ramelan, Iskandar, dan Handayani, 

2009). 

Sejak ekonomi Indonesia terpuruk pada tahun 1997, angka pengangguran tidak 

kunjung berkurang. Hal ini karena jumlah angkatan kerja yang lulus pada setiap 

tahunnya tidak bisa terserap habis di tahun tersebut. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut ada dua metode penyelesaian, yakni dengan meningkatkan kompetensi lulusan 

dan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. 

Atas  fenomena  ini,  diharapkan  sistem  pendidikan  di  Indonesia  dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan angka siap kerja dan mencegah bertambahnya 

pengangguran. Menjawab permasalahan ini, SMK menjadi salah satu jalan keluarnya 

dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial. 
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KEBUTUHAN TENAGA KERJA TERAMPIL DI INDUSTRI 

Dalam upaya memenuhi penyiapan tenaga kerja terampil untuk memenuhi 

kebutuhan industri, dibutuhkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan. Untuk 

menjadikan SMK menjadi sekolah unggulan  pasti  tidak  lepas  dari  peran  seorang  guru  

dan  jalinan  dunia  usaha/industri.  Peran seorang guru dalam kemampuan dan keahlian 

yang dibutuhkan siswa namun juga dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran di SMK mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan 

pembelajaran pada sekolah umum.  

Tabel 1. Data Siswa, Guru, dan SMK Tahun 2015-2016 

NO JUMLAH 2014 2015 2016 

    1 Siswa SMK  4.211.245  4.334.987  4.419.717 

2 Guru SMK  216.655  273.353 287.717 

3 Sekolah 12.421 12.696  13.150  

Sumber: Direktorat Pembinaan SMK, 2016 

 

Dari jumlah  13.150 SMK, program keahlian (PK) sebanyak 37.587 PK, dengan 

rincian: (1) terakreditasi A   = 9.489 PK, (2) terakreditasi B = 9,851 PK, (3) terakreditasi 

C = 2,427, (4) belum pernah akreditasi sebanyak 15.550 PK, dan (5) tidak terakreditasi 

(pernah diakreditasi tetapi belum memenuhi nilai A,B, atau C) sebanyak = 270 PK. 

Permasalahan yang muncul dengan adanya akreditasi tersebut adalah apakah setiap 

jenjang akreditasi yang sama kualitas SMK diberbagai daerah di Indonesia memiliki 

kulitas yang sama? Seperti misalnya apakah SMK di Provinsi Kalimantan timur yang 

memiliki jenjang Akreditasi A sama kualitasnya dengan SMK yang memiliki jenjang 

Akreditasi A pada Provinsi di JawaTimur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan di 

Nusatenggara atau Provinsi-provinsi lainnya. Jawabannya secara administratip mungkin 

bisa iya, tetapi kalau kita terjun ke daerah jawabannya akan berbeda. Mengapa? Karena 

setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda, baik sumber daya manusia, 

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 

Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Industri 2015-2016 dalam rangka 

pembangunan ekonomi menurut Direktorat Pembinaan SMK (2016) dapat dilihat seperti 
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ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Industri 2015-2016 

 
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK, 2016 

 

Rancangan Teknokratik Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Tahun (2015-2019) adalah meningkatkan kualitas 

pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, memperluas daya tampung SMK dan 

pembangunan SMK baru di Wilayah Kecamatan-Kecamatan yang belum memiliki Unit 

Sekolah Baru (USB); maka kebijakan ini harus dibarengi dengan strategi meningkatkan 

relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan di masing-

masing daerah dan penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh 

pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan daerah (Gultom, 2016). Pembangunan SMK 

baru akan menimbulkan masalah baru jika pembangunan dan pengembangan SMK 

tersebut tidak “dibarengi” dengan pengadaan fasilitas bengkel/laboratorium yang 

memadahi sesuai kebutuhan masing-masing Program Keahlian yang dikembangkan. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah ulusan SMK Tahun 2016 masih belum bisa 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dari jumlah kebutuhan tenaga kerja 5.759.787 hanya 

bisa terpenuhi 1.296.247 sehingga kurang 4.463.541 tenaga kerja. Kecuali kebutuhan 

tenaga kerja untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen kelebihan tenaga kerja 

sejumlah 229.699 orang. Memperhatikan data tersebut, maka keberadaan SMK Rujukan 

dan pengembangan BLK sebagai tempat penyiapan tenaga kerja terampil untuk 

memenuhi kebutuhan industri perlu segera diwujudkan dengan baik. 

Tabel 3. Kebutuhan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2016 

No Bidang Keahlian 
Lulusan 

SMK 2016 

Peluang 

Kebutuhan Tenaga 

Kerja 

Kelebihan (+)/ 

Kekurangan (-) 

1 Teknologi dan Rekayasa 445,047 638,651 
193,604   (-) 

 

2 
Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
277,545 327,813 

50,268     (-) 

 

No. Bidang Pekerjaan

 Kebutuhan 

Tenaga Kerja 

(Orang) 

1 Konstruksi 500.000               

2 Teknik Mesin 32.807                 

3 Teknik Listrik/Elektronik 11.877                 

4 Teknik Metalurgi 2.864                   

5 Teknik Kimia/Kimia 11.620                 

6 Tukang Las 37.179                 

7 tukang Cor dan Pengolahan Logam 3.980                   

8 Teknik Pembuatan Tekstil 11.316                 

9 Bidang Teknik Lainnya 27.008                 

Total 638.651               
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3 
Kesehatan 

 
60,944 68,245 

7,301       (-) 

 

4 
Agribisnis dan Agroteknologi 

 
52,319 445,792 

393,473   (-) 

 

5 
Perikanan dan Kelautan 

 
17,249 3,364,297 3,347,048 (-) 

6 Bisnis dan Manajemen 348,954 
119,255 

 
229,699   (+) 

7 Pariwisata 82,171 707,600 
625,429)  (-) 

 

8 Seni Rupa dan Kriya 10,017 81,833 
71,816     (-) 

 

9 
Seni Pertunjukan 

 
2,000 

6,300 

 

4,300      (-) 

 

 Jumlah 
1,296,246 

 

5,759,787 

 

4,463,541(-) 

 
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK, 2016 

 

SMK RUJUKAN DAN PENGEMBANGAN BALAI LATIHAN KERJA SEBAGAI 

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH KETENAGAKERJAAN 
   

Dengan memperhatikan banyaknya sekolah kejuruan (SMK) yng terakreditasi C 

= 2.427, belum pernah akreditasi sebanyak 15.550 Program Keahlian, dan tidak 

terakreditasi atau belum memenuhi nilai A,B, atau C) sebanyak = 270 Program Keahlian 

(Direktorat PSMK, 2016), maka akan menghambat ketersediaan ketenagakerjaan di 

Indonesia. Oleh karena itu pengembangan SMK Rujukan (SMK-R) menjadi suatu 

kebutuhan yang sangat perlu dan terus dikembangkan di masing-masing daerah 

Kabupaten/Kota, minimal dalam dalam Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota ada satu 

SMK Rujukan. 

SMK-R adalah SMK yang memiliki kinerja unggul, akses besar, dan efektif dalam 

mengelola institusi serta mendampingi  SMK aliansinya dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran bermutu; tujuannya adalah untuk peningkatan mutu, akses besar, efektif 

sebagai penjamin mutu, dan rela berbagi sumber daya (Direktorat PSMK, 2014). 

Pengembangan SMK-R harus mampu memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada 

peserta didik, melaksanakan standar kualifikasi lulusan berbasis KKNI,  meningkatan 

kualitas guru, serta peningkatan layanan lainnya termasuk memberikan layanan kepada 

SMK yang menjadi binaan (aliansinya). 

Revitalisasi layanan pendidikan dalam rangka peningkatan kebekerjaan lulusan 

SMK menurut Mustaqfirin (2016) adalah sebagai berikut: (1) Penyelarasan bidang 

kejuruan SMK yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri; (2) 

Penguatan kualitas layanan; (3) Revitalisasi Program SMK 4 tahun; (4) Pembelajaran 
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kejuruan berbasis kompetensi sehingga setiap lulusan SMK memiliki sertifikasi 

kompetensi yang diakui industri; dan (5) Pemenuhan jumlah dan kualitas guru kejuruan 

SMK. Selain layanan pendidikan tersebut, juga perlu dilaksanakan pembelajaran yang 

berfokus pada siswa melalui: pelaksanaan dual system yang lebih sistematik, durasi yg 

lebih lama, terbimbing dan sesuai dengan program keahlian yang ditekuni, serta 

pembelajaran produktif melalui implementasi konsep teaching Factory.  

Pada hakikatnya, SMK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat 

industri, karena keduanya pada dasarnya adalah saling membutuhkan dan 

ketergantungan. Di amerika menurut survey dari satu sekolah terdapat 85%  industry 

menawarkan magang kepada siswa (OECD, 2010:35). Dengan cara menjadikan siswa 

magang harian bila siswa sukses siswa akan magang lebih lama diperusahaan tertentu. 

Gabungan dari sekolah dan industry  menurut OECD menjadikan sebuah metode yang 

efektif dan sangat kokoh untuk mempersiapkan siswa dalam mengadapi dunia kerja. 

Menurut Sonhadji (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik utama 

pendidikan teknik yang perlu diperhatikan  dalam penyelenggaraannya, yaitu: (1) 

menekankan pada ranah psikomotorik, (2) sesuai dengan perkembangan teknologi, dan 

(3) orientasi pada bidang pekerjaan. Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan 

pembelajatan di sekolah harus dapat memberikan pengalaman pekerjaan dan 

mensimulasikan kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan didunia kerja (Finch and 

Crunkilton,1989; OECD, 2010; dan Miller, 1985). 

Pembangunan SMK-R harus dapat memberikan kontribusi dalam hal: (1) 

fasilitasi pelatihan dan peningkatan kualitas guru SMK, (2) melaksanakan standar 

kualifikasi lulusan berbasis KKNI, (3) membangun sistem penjaminan mutu lulusan 

SMK, (4) menggandeng industri yang dapat terlibat dalam evaluasi kualitas SMK, (5) 

Membuat mekanisme pembelajaran di SMK yang didukung oleh pemerintah, bimbingan 

dari industri, dan keterlibatan masyarakat, (6) mempromosikan kerjasama sekolah- industri 

dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan, (7) mendorong industri dan 

perusahaan melalui Kadin untuk  berperan serta menjalankan SMK-R, dan (8) mengembangkan 

SMK sebagai tempat uji kompetensi (TUK) sehingga mampu sebagai pelaksana sertifikasi 

bagi siswa SMK-R dan Aliansinya serta bagi masyarakat. Dengan demikian 

pengembangan SMK-R akan mempercepat dalam penyediaan tenaga terampil untuk 

mengisi kebutuhan pembangunan sektor industri di Indonesia. Dengan terpenuhinya 
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tenaga terampil tamatan SMK, maka problematika ketenagakerjaan dapat dicegah dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Alternatif lain selain membangun SMK-R,  adalah dengan membangun balai-

balai latihan kerja (BLK) di setiap Kabupaten/Kota dengan peralatan dan fasilitas yang 

memadahi yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan kerja bagi siswa SMK (kerja 

sama) dengan SMK yang fasilitas dan peralatan praktiknya masih dianggap kurang. 

Disini BLK berfungsi selain sebagai tempat pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi 

masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi siswa SMK dalam kegiatan 

praktik (BLK-Plus). Dengan demikian maka kekurangan fasilitas yang ada di SMK yang 

kurang mampu dapat teratasi, sehingga rendahnya mutu lulusan SMK dapat diatasi selain 

melalui SMK-R dapat dilakukan di BLK-Plus.  

Berdasarkan uraian tersebut maka model pengembangan penyediaan tenaga 

terampil di industri dapat diperlihatkan seperti Gambar 1. SMK yang memiliki fasilitas 

praktiknya kurang bisa beraliansi dengan SMK-R atau memilih beraliansi dengan BLK-

Plus, tentu aliansi tersebut melalui kerjasama dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, 

misalnya: jarak SMK dengan SMK atau BLK yang dijadikan aliansi, jenis fasilitas yang 

dimiliki SMK/BLK yang dijadikan aliansi harus sesuai dengan program keahlian pada 

SMK yang akan beraliansi, dan sebagainya. Bagi SMK-R yang tidak memiliki program 

keahlian yang dialiansi oleh SMK lain dapat bekerjasama dengan BLK yang memiliki 

program keahlian tersebut, begitu sebaliknya jika BLK dialiansi oleh SMK dan tidak 

memiliki program studi yang dialiansi dapat bekerjasama dengan SMK-R yang memiliki 

program studi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penyediaan Tenaga Kerja Terampil Di Industri 
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Manfaat BLK yang dijadikan aliansi SMK selain berfungsi sebagai tempat 

pelatihan, juga dapat berfungsi sebagai tempat informasi tentang lowongan kerja 

sekaligus juga sebagai tempat penempatan tenaga kerja lulusan SMK. Dengan adanya 

siswa yang melaksanakan praktik di BLK, peta lulusan SMK akan terekam di BLK 

sehingga jika sewaktu-waktu ada perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga 

kerja BLK sebagai kepanjangan tangan dari Departemen Tenaga Kerja dapat 

menyalurkan lulusan SMK ke perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Revitalisasi layanan pendidikan dalam rangka peningkatan kebekerjaan lulusan 

SMK dapat dilakukan melalui pengembangan SMK-R dan BLK-Plus. Manfaat BLK 

yang dijadikan aliansi SMK tersebut selain berfungsi sebagai tempat pelatihan, juga 

dapat berfungsi sebagai tempat informasi tentang lowongan kerja, karena BLK sebagai 

kepanjangan tangan dari Departemen Tenaga Kerja dapat memberi informasi kepada 

lulusan SMK tentang perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja. 

Saran 

Karena sangat diperlukannya percepatan penyediaan tenaga kerja terampil 

tingkat menengah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan/industri, dan kebutuhan 

pembangunan di berbagai sektor, maka pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya 

perlu dengan segera mewujudkan pengembangan SMK-R dan BLK-Plus di masing-

masing daerah Tingkat II Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

daerah. 
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ABSTRAK 

 
Sistem pendidikan kejuruan dan pelatihan atau dikenal dengan istilah 

vocational education and training (VET) di banyak negara telah menjadi salah 

satu system pendidikan dan pelatihan yang diyakini mampu meningkatkan 

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya di beberapa 

negara telah banyak mereformasi sistem pendidikan tersebut sebagai upaya 

memenuhi tuntutan masyarakat untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil. 

Dan salah satu bentuk VET yang efektif untuk membekali Sumber Daya Manusia 

(SDM) dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja yaitu program 

pemagangan. Program pemagangan merupakan salah satu bentuk investasi 

modal manusia dan memiliki keunikan tersendiri dalam hal model pendidikan 

dan pelatihannya. Peserta magang tidak hanya belajar keterampilan dalam 

suasana akademis namun juga belajar keterampilan dalam suasana tempat kerja. 

Program pemagangan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan 

perusahaan atau dunia industri dikenal dengan istilah pemagangan berbasis 

pengguna. Program pemagangan berbasis pengguna ini pada prinsipnya pemilik 

program pemagangan adalah perusahaan, sebab adanya perusahaan merupakan 

persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan pelatihan pemagangan. Proses 

pembelajaran pada program pemagangan memadukan antara akademic skill dan 

practical skill. Peserta disiapkan agar terampil pada bidang pekerjaan yang 

dipilih dan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas diperlukan kajian dalam membahas model 

program pemagangan berbasis pengguna sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan kerja calon tenaga kerja yang meliputi: 1) rekruitmen dan seleksi 

peserta; 2) program pemagangan; 3) pasca pemagangan. 

 

Kata kunci :  Pemagangan, Berbasis Pengguna, Keterampilan Calon Tenaga 

Kerja 

 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan kejuruan dan 

vokasi akan terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks, hal tersebut 

dikarenakan tingkat daya saing bangsa dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

juga mengalami persaingan yang ketat dari setiap Negara. Indonesia harus mampu 

menyiapkan SDM yang terampil dalam bidangnya baik dalam proses produksi maupun 

layanan jasa agar mampu bersaing dengan Negara lain. Berdasarkan dari Human 

Development Report mengenai Human Development Indeks (HDI) yang dilakukan oleh 
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UNDP pada tahun 2014 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi 108 dari 187 

negara Asia Afrika dengan skor 0,684 (UNDP, 2014). 

Prestasi Indonesia dalam hal HDI diatas menunjukkan bahwa peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan secara berlanjut dan 

berkesinambungan. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing, 

perlu didukung oleh suatu sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dikembangkan 

berdasar pada kebutuhan pasar kerja dan dinamika percepatan perubahan yang terjadi 

pada dunia usaha dan dunia industri. Dalam konteks perkembangan dan perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, daya saing bangsa tergantung pada 

pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya dan untuk membuat tenaga kerja 

berpengetahuan dan berketerampilan tergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan, 

terutama pendidikan kejuruan. Tenaga kerja yang terlatih dan terampil tentu akan dapat 

meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan melalui ciri-ciri peningkatan 

produktivitas, pengurangan biaya produksi, hasil yang diperoleh berkualitas tinggi, dan 

investasi dapat kembali dalam waktu yang relatif lebih cepat (rate of return). 

Dalam beberapa tahun terakhir sistem pendidikan kejuruan dan pelatihan/ 

vocational education and training (VET) di banyak negara telah direformasi dalam 

upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat (Deissinger, 2011; Juul dan Jorgensen, 2011; 

Nilsson, 2010; Payne, 2002; Steedman, 2012). Tuntutan ini menyangkut bagaimana 

merancang program pelatihan yang memenuhi syarat untuk bekerja. Oleh karena itu, 

program VET yang berkontribusi untuk menyediakan tenaga kerja terampil, dan yang 

mempromosikan tingkat lapangan kerja yang tinggi yang penting bagi perekonomian 

nasional dan kesejahteraan sosial. 

Salah satu bentuk VET yang efektif untuk membekali SDM dengan kompetensi 

yang dibutuhkan oleh dunia kerja yaitu program pemagangan. Program pemagangan 

merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia dan memiliki keunikan tersendiri 

dalam hal model pendidikan dan pelatihannya. Peserta magang tidak hanya belajar 

keterampilan dalam suasana akademis namun juga belajar keterampilan dalam suasana 

tempat kerja (Sharpe, 2005). 

Pemagangan pada dasarnya merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan kepada calon tenaga kerja di lokasi kerja untuk mendapatkan keterampilan 

tertentu. Bagi perusahaan, tujuan pemagangan adalah untuk mendapatkan tenaga kerja 



 

12 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

yang memiliki keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. 

Sementara itu, peserta pemagangan mengikutinya untuk mendapatkan ketrampilan yang 

diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang didapatkannya 

dalam pemagangan. Maka pemagangan bukan merupakan relasi pemberi kerja dan 

pencari kerja, namun relasi antara pencari ketrampilan dengan penyedia ketrampilan 

yang dilakukan di lingkungan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara dengan perwakilan dari 13 perusahaan 

di Balikpapan, Jakarta dan sekitarnya mengungkapkan bahwa dalam situasi yang tepat 

program pemagangan mampu memberikan pelatihan berkualitas tinggi yang saling 

menguntungkan baik bagi perusahaan maupun peserta magang. Secara keseluruhan, 

perusahaan menyelenggarakan program pemagangan tanpa mengeksploitasi peserta 

magangnya dan dengan pemahaman dan dukungan dari serikat pekerja (ILO & APINDO, 

2015). Disamping itu, forum pemagangan yang dinilai aktif dalam kegiatannya yaitu 

Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kota Balikpapan. Salah satu program 

yang menjadi ikon pemagangan di Balikpapan yaitu Apprentice Market Fair sebagai 

salah satu pola recruitment peserta magang yang bertujuan  untuk mencetak calon tenaga 

kerja yang handal dan mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan pemagangan 

berbasis pengguna serta meningkatkan minat dan peranserta para pengusaha agar 

berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan daya serap perusahaan terhadap peserta 

pelatihan dan lulusan di Kota Balikpapan.  

Dari penjelasan tersebut diperlukan penelitian tentang kajian model program 

pemagangan berbasis pengguna sebagai upaya meningkatkan keterampilan kerja calon 

tenaga kerja yang meliputi: 1) rekruitmen dan seleksi peserta; 2) program pemagangan; 

3) pasca pemagangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi 

teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang 

diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat 

utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program magang merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia dan mem

iliki keunikan tersendiri dalam hal model pendidikan dan pelatihannya. Peserta magang 

tidak hanya belajar keterampilan dalam suasana akademis namun juga belajar keterampi

lan dalam suasana tempat kerja (Sharpe, 2005). Pemagangan merupakan salah satu bent

uk pembelajaran vokasi yang memadukan antara akademic skill dan practical skill. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Sharpe (2005) bahwa “Apprentice is unique form of 

education where apprentice not only learn skills in an academic setting but also learn in 

a practical, work based environment”. Disamping itu, menurut Ryan (2000) bahwa prog

ram pemagangan merupakan program terstruktur persiapan pendidikan kejuruan yang di

sponsori oleh industri dengan memadukan part-time off-the-job dengan on-the-job train

ing dan pengalaman bekerja.  

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 

Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri bahwa 

pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara 

terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah 

bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam 

proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 

keterampilan atau keahlian tertentu. 

Menurut Fuller and Unwin (Anderson, 2015) program pemagangan menekankan p

ada pengembangan keterampilan bekerja di abad 21. Bahkan di seluruh Negara bagian b

arat, pemagangan dianggap program yang sukses dalam mengembangkan keterampilan 

kerja (Fuller dan Unwin, 2011). Pemagangan juga mendukung pengembangan individua

l (Lave and Wanger, 1991) dan menawarkan kesempatan pengalaman bekerja setiap hari 

untuk mengembangkan pengetahuan bekerja (Billet, 2014).  

Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka dapat disimpulkan bahwa program p

emagangan pada dasarnya merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan 

kepada calon tenaga kerja di lokasi kerja untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Bagi 

perusahaan, tujuan pemagangan adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki 

ketrampilan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. Sementara itu, 

peserta pemagangan mengikutinya untuk mendapatkan ketrampilan yang diperlukan 

untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang didapatkannya dalam 
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pemagangan. Maka pemagangan bukan merupakan relasi pemberi kerja dan pencari 

kerja, namun relasi antara pencari ketrampilan dengan penyedia ketrampilan yang 

dilakukan di lingkungan pekerjaan. 

Pemagangan Berbasis Pengguna 

Pemagangan berbasis pengguna di Lembaga dan Perusahaan adalah salah satu 

kegiatan dalam Direktorat Bina Pemagangan menyertakan partisipasi komponen 

masyarakat terutama stakeholder pemagangan meliputi Disnaker provinsi, Forum 

komunikasi Jejaring pemagangan, LPK dan perusahaan. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini 

diupayakan sesuai dengan keberadaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan yang 

sudah di bentuk, namun tidak menutup kemungkinan dilaksanakan di provinsi yang 

belum membentuknya. Pada dasarnya pemilik program pemagangan adalah perusahaan, 

sebab adanya perusahaan merupakan persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan 

pelatihan pemagangan. Disamping itu, menurut SFS tempat kerja (workplace) 

merupakan arena terpenting tempat belajar peserta didik dalam bidang vokasi terutama 

dalam pemagangan (Anderson, 2015). Oleh karena itu maka kerjasama antara lembaga 

pelatihan kerja dengan perusahaan terutama dalam hal penyelenggaraan pemagangan 

sangat penting bahkan mutlak dikembangkan dan ditingkatkan secara terus-menerus. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan SFS (Anderson, 2015) yang menyatakan bahwa : 

As a consequence, increased cooperation between schools and workplaces is 

demanded. The statutory framework also defines this objective, which is mediated 

by a three-party education agreement, and collaborative IVET programme councils 

at the national, and the local levels. 

 

Adanya program pemagangan yang menuntut diselenggarakannya di tempat kerja 

(workplace) memberikan konsekuensi terhadap peningkatan kerjasama dalam hal 

penyusunan kesepakatan kerjasama yang melibatkan stakeholder terkait yaitu lembaga 

pendidikan, perusahaan, dan peserta. Pada prinsipnya program pemagangan 

diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki unit pelatihan. Namun bila perusahaan 

tidak memiliki unit pelatihan, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau unit pelatihan lainnya. 

Program pemagangan berbasis pengguna pada prinsipnya diinisiasi oleh kebutuhan 

perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja yang siap kerja (ready to work) bukan siap 

latih (ready to train), sehingga pasca pelaksanaan program ini diharapkan perusahaan 

dapat langsung merekruit alumni peserta pemagangan sebagai tenaga kerja dalam 



 

15 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

perusahaan tersebut.  

Menurut Hedman (2001) menyatakan bahwa “Apprenticeships that fostered 

occupational skills thus remained the labour market’s responsibility, whereas the 

government took care of the complementary education in the school”.  Terselenggaranya 

pemagangan ini merupakan tanggung jawab perusahaan dalam menyiapkan keterampilan 

kerja calon tenaga kerja, sedangkan pemerintah bertanggungjawab atas terselenggaranya 

pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, program pemagangan berbasis pengguna 

dilaksanakan ditempat kerja (workplace) dan memadukan pelaksanaan teori di lembaga 

pendidikan. Melalui program Pemagangan ini diharapkan dapat memberikan pemerataan kesempatan 

bagi masyarakat untuk memperoleh pelatihan keterampilan yang bermutu dan berdaya guna, yang pada 

akhirnya nanti mereka mampu mandiri menciptakan lapangan kerja sendiri atau mepergunakan 

keterampilan/kecakapan yang diperoleh untuk bekerja di perusahaan atau berwirausaha. 

Rekruitmen dan Seleksi 

Pada dasarnya Pelatihan Pemagangan berbasis pengguna diikuti oleh pencari kerja 

maupun pekerja. Namun pada kegiatan ini yang ditetapkan menjadi peserta adalah para 

pencari kerja. Adapun persyaratan umum peserta adalah sebagai berikut : a) Usia minimal 

15 tahun; b) Minimal tamatan SLTP atau sederajat; c) Pencari kerja; d) Berkelakuan baik; 

e) Lulus tes masuk. 

Persyaratan khusus dapat ditentukan kemudian sesuai kebutuhan program 

bersangkutan. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan oleh Panitia Daerah. Untuk 

mendapatkan peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan 

diatas, dilakukan seleksi secara objektif. Rasio pendaftar dengan jumlah peserta yang 

dibutuhkan sedapat-dapatnya 3 : 1. Rekrut dan seleksi peserta dapat dilakukan oleh 

perusahaan bersama dengan lembaga pelatihan kerja di bawah koordinasi panitia daerah. 

Penyiapan materi dan mekanisme seleksi dilakukan oleh panitia daerah. Penetapan 

kelulusan calon peserta oleh panitia daerah dilakukan berdasarkan ranking. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan 

(FKJP) Kota Balikpapan untuk merekruit para peserta magang yaitu dengan cara 

diselenggarakannya Apprentice Market Fair (Pameran Bursa Pemaganan). Kegiatan ini 

digunakan sebagai salah satu cara menjaring peserta magang, dalam kegiatan tersebut 

beberapa perusahaan membuka counter pendaftaran peserta secara langsung. Adapun 

tujuan kegiatan tersebut untuk mencetak calon tenaga kerja yang handal dan mengurangi 

angka pengangguran melalui pelatihan pemagangan berbasis pengguna 
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serta meningkatkan minat dan peranserta para pengusaha agar berpartisipasi aktif dalam 

rangka peningkatan daya serap perusahaan terhadap peserta pelatihan dan lulusan di Kota 

Balikpapan melalui Forum Jejaring Pemagangan. Kegiatan Apprentice Market Fair 

merupakan kegiatan yang kali pertama diselenggarakan untuk menjaring calon tenaga 

kerja melalui program pemagangan di Kota Balikpapan. 

Program Pemagangan  

Program pemagangan berbasis pengguna dapat menggunakan program-program 

pelatihan kerja yang telah tersedia. Apabila program pelatihan untuk kejuruan tertentu 

belum tersedia, dapat  disusun secara bersama antara lembaga pelatihan kerja dengan 

perusahaan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada standar kompetensi ataupun standar 

khusus. Sebelum para peserta mengikuti magang di perusahaan terlebih dahulu pihak 

panitia, lembaga pelatihan dan perusahaan menyusun program kegiatan secara terpadu 

artinya bahwa magang di perusahaan  merupakan satu kesatuan dengan program 

pelatihan yang dilaksanakan di lembaga pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan selama 6 

(enam) bulan yang terdiri dari pelatihan di lembaga dan magang di perusahaan. Jumlah 

jam pelatihan di lembaga dan di perusahaan disesuaikan dengan petunjuk operasional 

kegiatan (POK) dan kejuruan yang akan dilaksanakan, namun lebih diutamakan kegiatan 

magang di perusahaan agar peserta benar-benar memiliki pengalaman nyata di 

perusahaan. Hal ini akan mendorong penyerapan atau penempatan lulusan.   

Pelaksanaan program pemagangan berbasis pengguna secara teknis dilakukan 

melalui dua tahap, tahap pertama dilakukan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (Pra-

Apprenticeship) dan tahap pemagangan (Apprenticeship) di perusahaan. Kedua kegiatan 

tersebut menjadi kegiatan wajib yang perlu diikuti oleh peserta magang karena 

didalamnya memuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang perlu dikuasai oleh 

peserta magang. Seperti halnya menurut Sharpe (2005) menyatakan bahwa “The 

statutory framework of the system fulfills two broad functions: integrating apprenticeship 

into the education system and regulating work-place training”. Kegiatan pemagngan 

merupakan kegiatan yang memadukan sistem pendidikan dan regulasi pelatihan kerja. 

Sistem pemagangan tidak hanya mempelajari keterampilan dalam suasana akademik 

(academic) namun juga dalam suasana kerja (practical) (Sharpe, 2005). 

Pelaksanaan program pemagangan meliputi teori, praktik, workshop laboratory di 

unit pelatihan/LPK dan praktik kerja di perusahaan secara rotasi yang dibimbing oleh 
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tenaga pelatihan dan/atau pembimbing pemagangan sesuai dengan tuntutan program. 

Teori, simulasi, dan praktik di unit pelatihan/LPK dilaksanakan paling banyak 25% dari 

komposisi program pemagangan, sedangkan praktik kerja secara langsung di perusahaan 

dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program pemagangan. 

Pelatihan di lembaga pelatihan kerja dilakukan dalam rangka persiapan 

pelaksanaan magang di perusahaan. Pada tahap ini lamanya pelatihan disesuaikan dengan 

petunjuk operasional kegiatan (POK) yaitu 150 jam pelatihan setara 1 bulan pelatihan. 

Pelatihan persiapan ini dapat juga diselenggarakan di perusahaan tempat pemagangan 

apabila telah memiliki unit pelatihan, Lembaga pelatihan Kerja swasta maupun Lembaga 

pelatihan kerja Pemerintah. Pelatihan di lembaga meliputi pelatihan teori dan praktek. 

Sebelum pelatihan dimulai terlebih dahulu disiapkan kurikulum silabus berikut jadwal 

pelatihan secara menyeluruh. Kemudian disiapkan sumber daya pelatihan lainnya, yaitu 

bahan praktek, instruktur dan pembimbing teknis serta peralatan. 

Dalam penyelenggaraan pelatihan di lembaga pelatihan kerja dilatih oleh instruktur 

yang kompeten sesuai dengan kejuruannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Charles 

Prosser (Putu, 2014) bahwa “vocational education will be effective in proportion as the 

instructor has had successful experiences in the application of skills and knowledge to 

the operations and processes he undertakes to teach (crafts person teacher)”, yang 

berarti pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang 

sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja 

yang akan dilakukan. 

Selama para peserta menjalani magang di perusahaan dibimbing oleh 

penyelia/pembimbing teknis yang ditunjuk yaitu karyawan yang berpengalaman dari 

lingkungan perusahaan bersangkutan. Dalam kurun waktu tertentu (misal setiap 2 bulan) 

dilakukan workshop laboratory yang dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

ataupun di perusahaan sebagai upaya memperdalam pengetahuan atas dasar 

temuan/masalah praktis di lini produksi.  

Disamping itu, agar pelatihan pemagangan berjalan lancar dan dapat mencapai 

sasaran secara optimal harus didukung peralatan pelatihan yang memadai sesuai kejuruan 

masing-masing baik oleh lembaga pelatihan kerja maupun oleh perusahaan sesuai 

keperluan. Menurut Charles Prosser bahwa program pelatihan kejuruan (pemagangan) 

harus didukung dengan alat dan mesin pekerjaan yang sama seperti yang ditetapkan di 
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tempat kerja (Putu, 2014). 

Sejak awal kegiatan sudah harus disiapkan perusahaan tempat magang peserta. 

Jumlah perusahaan yang disiapkan harus mampu menampung seluruh peserta 

pemagangan. Magang di perusahaan merupakan lanjutan pelatihan di Lembaga Pelatihan 

Kerja (LPK) dan bahkan merupakan sasaran utama kegiatan ini sehingga wajib diikuti 

oleh setiap peserta. Lamanya magang di perusahaan sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan 

sehingga bila dihitung dengan lamanya kegiatan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

maka total waktu pelaksanaan kegiatan seluruhnya menjadi 6 (enam) bulan. Penyeliaan 

terhadap peserta dilakukan bersama antara petugas panitia dengan penyelia/pembimbing 

teknis dari perusahaan bersangkutan.  

Selama peserta melaksanakan magang di perusahaan sangat diperlukan kontribusi 

dari perusahaan bagi suksesnya kegiatan ini antara lain berupa uang saku/uang 

transport/uang makan serta alat perlengkapan kerja bagi peserta, yang kesemuanya harus 

tertuang dalam perjanjian pemagangan. Dalam penyelenggaraan pemagangan berbasis 

pengguna wajib adanya perjanjian pemagangan antara peserta dengan perusahaan tempat 

magang. Perjanjian Pemagangan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban kedua 

belah pihak yaitu peserta dan perusahaan, serta jangka waktu pelaksanaan magang. 

Perjanjian pemagangan perlu diketahui oleh dinas ketenagakerjaan setempat.   

Pada akhir kegiatan pemagangan ini tidak menutup kemungkinan bagi peserta yang 

telah memenuhi persyaratan dapat diberikan sertifikat pemagangan dan dapat mengikuti 

uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut dapat menggunakan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI) atau standar yang dimiliki khusus oleh perusahaan. 

 

Pasca Program Pemagangan 

Setelah selesai magang di perusahaan, terutama bagi peserta yang memperoleh 

sertifikat pelatihan agar diupayakan penempatan, baik di perusahaan tempat magang atau 

di perusahaan lain yang membutuhkan, setidaknya dapat digunakan sebagai data pencari 

kerja kompeten yang sewaktu-waktu dapat direkrut. Realisasi dari penempatan lulusan 

ini agar dilaporkan oleh Panitia Daerah kepada Direktorat Bina Pemagangan, guna 

dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. 

Hal tersebut sesuai dengan Permenakertrans No.Per22/Men/IX/2009 pasal 22 yang 

menyatakan bahwa peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat pemagangan 
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dapat direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan 

pemagangan; bekerja pada perusahaan yang sejenis; atau melakukan usaha 

mandiri/menjadi wirausaha.  

Hal yang mendasar dari program pemagangan ini yaitu adanya penempatan kerja 

setelah program tersebut selesai diselenggarakan. Bagi perusahaan, program 

pemagangan merupakan investasi sehingga penempatan kerja untuk peserta magang 

setelah mengikuti pemagangan menjadi hal yang mengikat terutama bagi peserta yang 

telah memenuhi kualifikasi kerja bagi perusahaan tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Sistem pendidikan kejuruan dan pelatihan atau dikenal dengan istilah vocational 

education and training (VET) di banyak negara telah menjadi salah satu system 

pendidikan dan pelatihan yang diyakini mampu meningkatkan perekonomian nasional 

dan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya di beberapa negara telah banyak mereformasi 

sistem pendidikan tersebut sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat untuk 

menyediakan tenaga kerja yang terampil. Dan salah satu bentuk VET yang efektif untuk 

membekali Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh 

dunia kerja yaitu program pemagangan. Program pemagangan merupakan salah satu 

bentuk investasi modal manusia dan memiliki keunikan tersendiri dalam hal model 

pendidikan dan pelatihannya. Peserta magang tidak hanya belajar keterampilan dalam 

suasana akademis namun juga belajar keterampilan dalam suasana tempat kerja (Sharpe, 

2005). 

Program pemagangan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan perusahaan atau 

dunia industri dikenal dengan istilah pemagangan berbasis pengguna. Program 

pemagangan berbasis pengguna ini pada prinsipnya pemilik program pemagangan adalah 

perusahaan, sebab adanya perusahaan merupakan persyaratan mutlak dalam 

penyelenggaraan pelatihan pemagangan. Proses pembelajaran pada program 

pemagangan memadukan antara akademic skill dan practical skill. Peserta disiapkan agar 

terampil pada bidang pekerjaan yang dipilih dan yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan. 

Melalui program Pemagangan ini diharapkan dapat memberikan pemerataan 

kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelatihan keterampilan yang bermutu 

dan berdaya guna, yang pada akhirnya nanti mereka mampu mandiri menciptakan 
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lapangan kerja sendiri atau mempergunakan keterampilan/kecakapan yang diperoleh 

untuk bekerja di perusahaan atau berwirausaha. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji teori yang diarahkan pada 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran praktik produktif di sekolah 

menengah kejuruan (SMK).  Desain pembelajaran  diharapkan dapat menjadi 

solusi dan menjawab tatangan ke depan bagi sekolah menengah kejuruan. 

Penelitian ini menggunakan  desain eksperimen nonequivalent control group 

design secara faktorial. Subyek penelitian peserta didik kelas XI SMK dengan N 

= 128. Teknik analisis data  menggunakan teknik statistik Ancova tiga jalur 

dengan faktorial 2x2x2 satu kovariat. Hasil analisis pengujian hipotesis 

diperoleh adanya pengaruh  yang signifikan. Dibuktikan secara umum hipotesis 

statistik (H0) ditolak dan hipotesis penelitian (H1) diterima. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi kajian berikutnya. 

 

Kata kunci: Strategi pembelajaran mandiri, hasil belajar praktik produktif. 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Waras Kamdi (2007) terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi agar  

pendidikan teknologi terus memainkan peran pendidikan yang signifikan di abad yang 

akan datang, yaitu : (1) pendidikan teknologi harus berfokus pada bagaimana yang terbaik 

dapat melayani peserta didik; (2) lingkungan harus memberikan peluang pendidikan yang 

terbaik; (3) penting membangun dukungan di dalam komunitas kependidikan yang lebih 

besar tentang pentingnya pendidikan teknologi sebagai bagian dari bangunan 

kependidikan. Bentuk alternatif transformasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan era global, adalah transformasi strategi yang lebih berorientasi pada 

pengembangan kemampuan yang bersifat emulatif sebagai dasar pembentukan mindset 

enterpreneurship di bidang teknologi. 

Perubahan era industrialisasi membawa konskuensi terhadap perubahan kurikulum 

di sekolah menengah kejuruan, untuk menyelaraskan antara kebutuhan dan pemenuhan 

kompetensi lulusan yang selama ini terjadi demand supply gap dipandang belum sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja. Tujuan esensial kelompok mata pelajaran produktif 

membekali peserta didik agar memiliki kompetensi dasar atau kemampuan produktif pada 
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suatu pekerjaan atau keahlian tertentu yang relevan dengan tuntutan dan permintaan pasar 

kerja (Direktorat PSMK, 2006). Pembelajaran praktik produktif merupakan pembelajaran 

yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar melalui 

proses produksi atau pekerjaan yang sesuai dengan kehidupan nyata. 

Berdasarkan hasil observasi dan realitas empirik selama ini, dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas maupun dilaboratorium/bengkel masih terlihat pelaksanaan 

pembelajaran terbimbing (konvensional). Menerapkan strategi pembelajaran dengan 

teacher centered instruction. Pendidik masih kelihatan dominan dalam proses 

pembelajaran dan bersifat behavioristik. Proses pembelajaran yang dilakukan di SMK 

secara umum belum berhasil membuat peserta didik siap kerja dan mandiri, namun masih 

sebatas siap latih. Proses pembelajaran yang dilakukan masih menitik beratkan pada 

penguasaan teori dan pemberian keterampilan yang bersifat sepotong-potong tidak 

menyeluruh, dalam bentuk latihan-latihan yang tidak menghasilkan suatu produk yang 

layak jual dan dipasarkan di masyarakat. Kemandirian belajar belum berkembang baik 

pada diri peserta didik.  

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar peserta didik sesuai konsep school preneurship adalah strategi pembelajaran 

mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan 

untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri (Cord, 2001). 

Dalam strategi ini didukung teori belajar konstruktivisme. Berkaitan dengan konsep 

learning by doing dari John Dewey, yakni proses perolehan hasil belajar dengan 

mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya. Memberi peluang 

peserta didik bekerja secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan 

puncaknya, menghasilkan produk kerja peserta didik yang bernilai dan realistik  (Thomas, 

2000). 

Perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memberikan kontribusi 

terhadap prestasi hasil belajar. Faktor-faktor tersebut antara lain karakteristik peserta 

didik yakni self regulated learning dan motivasi berprestasi. Faktor tersebut mempunyai 

hubungan erat dengan strategi pembelajaran mandiri. Hasil penelitian Zimmerman (2008) 

membuktikan bahwa kelompok peserta didik yang mendapat perlakuan self regulated 

learning menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan dibanding 

dengan kelompok peserta didik yang tidak mendapat perlakuan self regulated learning. 
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Kebutuhan memotivasi diri merupakan kemampuan memimpin diri sendiri. Motivasi 

merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi prestasi baik akademik maupun 

yang lain. Jenis motivasi yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah motivasi 

berprestasi (Achievement Motivation). Menurut Winkel (2005) motivasi berprestasi 

merupakan bagian dari motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi 

berprestasi merupakan kebutuhan untuk keberhasilan dan menghindari kegagalan. 

Terciptanya kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif pada pembelajaran 

mandiri diperlukan pengkondisian melalui desain pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik (learner centered instruction). Menurut Santrock (2004) pada prinsipnya, 

instruksi dan perencanaan learner centered instruction adalah pada peserta didik, bukan 

pada pendidik.  Hal ini pendidik memiliki karakteristik sebagai fasilitator, motivator dan 

evaluator. Pembelajaran mandiri dapat mengembangkan kemandirian belajar pada diri 

peserta didik baik secara individu maupun dalam sebuah kelompok. Kebebasan 

merupakan esensial dalam belajar pada pembelajaran, oleh karena itu perlu difasilitasi. 

Hubungan antar variabel secara teoretik mempunyai pengaruh positif dan cukup 

berarti terhadap pencapaian hasil belajar. Baik secara individu maupun secara interaksi 

semua variabel memberikan penguatan bahwa peserta didik dapat mengembangkan 

kemandirian belajarnya untuk dapat meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji teori yang diarahkan pada upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran praktik produktif di sekolah menengah kejuruan. 

Pertanyaan dalam penelitian ini: Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran mandiri, self 

regulated learning dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar praktik produktif 

peserta didik di SMK ? 

 

METODE PENELITIAN 

Desain eksperimen dalam penelitian ini menggunakan nonequivalent control group 

design secara faktorial. Faktorial mempunyai kesetaraan dengan nonequivalent control 

group design. Desain faktorial membagi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah macam 

perlakuan dan kelompok yang akan diteliti. Dalam desain eksperimen ini semua 

level/dimensi sebuah faktor tertentu dikombinasikan atau disilangkan dengan semua 

level/dimensi faktor lainnya yang ada didalam eksperimen (Kerlinger & Lee, 2000).  

Subyek penelitian ditetapkan pada peserta didik kelas XI, SMK Negeri 1 
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Trenggalek dan SMK Negeri 3 Tulungagung, kompetensi keahlian pemesinan, mata 

pelajaran praktik produktif semester gasal tahun pelajaran 2014/2015. Rincian jumlah 

subyek penelitian setelah reduksi data N = 128 terdiri dari kelompok eksperimen N = 64 

dan kelompok kontrol N = 64. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan jenis analisis inferensial dan 

statistik deskriptip. Sesuai dengan penelitian digunakan analisis kovarian Ancova tiga 

jalur dengan faktorial 2 x 2 x 2 satu kovariat. Sebelum dilaksanakan analisis terlebih 

dahulu dilakukan uji persyaratan analisis yang meliputi: (1) uji normalitas, (2) uji 

homogenitas. Teknik analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS.20 for 

windows. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data Hasil Penelitian 

                Berdasarkan informasi statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata (mean) 

hampir sama dengan median, dan grafik histogram dari bentuk sebaran data yang kurang 

mengikuti kurva distribusi normal, maka untuk selanjutnya dipakai mean. Sehingga 

diperoleh pengelompokan subyek penelitian untuk self regulated learning tinggi N = 79 

dan self regulated learning rendah N =  49. Sedangkan untuk motivasi berprestasi tinggi 

N = 80 dan motivasi berprestasi rendah N = 48. Sebaran data hasil penelitian berdasarkan 

rancangan faktorial 2 x 2 x 2 ditunjukkan dalam table 1.  

Tabel 1. Crosstab Sebaran Data Rancangan Faktorial 2 x 2 x 2 

 

Sumber Variasi 

Grouping_SRL 

Grouping_SP 

Total Mandiri Terbimbing 

Tinggi Grouping_MB Tinggi 34 29 63 

Rendah 6 10 16 

Total 40 39 79 

Rendah Grouping_MB Tinggi 8 9 17 

Rendah 16 16 32 

Total 24 25 49 

Total Grouping_MB Tinggi 42 38 80 

Rendah 22 26 48 

Total 64 64 128 

  

 Berdasarkan tampilan tabel 1 menunjukkan sebaran data pada tiap-tiap sel atau 

kelompok data tidak ada yang kurang dari lima (N < 5). Hal ini dapat diinterpretasikan 

telah memenuhi syarat minimal analisis atau proses analisis dapat dilanjutkan. Dari tiga 
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hasil analisis  menunjukkan semua telah memenuhi persyaratan analisis sehingga analisis 

uji beda data kemampuan awal atau data pre test dapat dilanjutkan. 

 Dari beberapa pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal dan heterogin, maka untuk proses analisis pada pengujian hipotesis 

selanjutnya menggunakan teknik analisis Ancova tiga jalur, dengan kemampuan awal 

diposisikan sebagai kovariat. Rancangan Ancova tiga jalur dengan fatorial 2 x 2 x 2 satu 

kovariat ditunjukkan seperti tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Ancova Tiga Jalur dengan  Faktorial 2 x 2 x 2 (satu kovariat) 

 

Sumber Variasi 
Strategi Pembelajaran (A) 

Mandiri (A1) Terbimbing (A2) 

SRL (B) MB (C) X Y X Y 

B1 C1 

C2 

A1 B1 C1 

A1 B1 C2 

A2 B1 C1 

A2 B1 C2 

B2 C1 

C2 

A1 B2 C1 

A1 B2 C2 

A2 B2 C1 

A2 B2 C2 

 

Pada tabel 2 di atas sebagai variabel independen adalah strategi pembelajaran (mandiri dan 

terbimbing),  variabel moderator adalah self regulated learning( tinggi dan rendah) dan motivasi berprestasi 

(tinggi dan rendah), kovariat (X) adalah kemampuan awal, variable dependen (Y) adalah hasil belajar. 

Pengujian Asumsi Persyaratan Analisis 

Analisis uji normalitas data menunjukkan angka signifikan lebih besar dari taraf 

signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Sebagai 

tambahan bukti normalitas dari grafik normal Q-Q Plot dapat disimpulkan bahwa sebaran 

data berdistribusi normal. Dengan demikian analisis Ancova dapat dilanjutkan.Uji 

homogenitas varian antar kelompok dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar atau pos 

test  memiliki varian yang homogen. 

Pengujian Hipotesis Penelitian 

Ringkasan hasil uji hipotesis ditunjukkan secara berturut-turut pada tabel 3 

berikut: 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

 

Source 
Type III Sum 

of Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Corrected Model 1531,235a 8 191,404 90,481 0,000 

Intercept 4131,332 1 4131,332 1952,973 0,000 

Pretest 7,167 1 7,167 4,702 0,032 

Kelompok 649,087 1 649,087 306,838 0,000 

SRL 48,687 1 48,687 23,015 0,000 
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Motiv 80,252 1 80,252 37,937 0,000 

Kelompok *SRL  11,258 1 11,258 5,322 0,023 

Kelompok *motiv 23,101 1 23,101 10,920 0,001 

SRL *motiv 11,171 1 11,171 5,281 0,023 

Kelompok+SRL 

*motiv 

30,249 1 30,249 14,299 0,000 

Error  251,733 119 2,115   

Total 107698,000 128    

Corrected Tolal 1782.969 127    

a. R Suared = 0,859 (Adjusted R Squared = 0,849) 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil analisis uji hipotesis, didapatkan nilai-nilai penting yang 

bisa disimpulkan sebagai berikut: (1) Corrected Model: valid. (2) Intercept: signifikan. 

(3) Pre test: berpengaruh signifikan. (4) Kelompok: berpengaruh signifikan. (5) Self 

regulated learning: berpengaruh signifikan. (6) Motivasi berprestasi: berpengaruh 

signifikan. (7) Kelompok * self regulated learning: berpengaruh signifikan. (8) 

Kelompok * motivasi berprestasi: berpengaruh signifikan. (9) Self regulated learning * 

motivasi berprestasi: berpengaruh signifikan. (10) Kelompok * self regulated learning * 

motivasi berprestasi: berpengaruh signifikan. (11) Error: model kurang baik. (12) R 

Squared: korelasi kuat. 

      Dari nilai-nilai penting yang diperoleh diatas memberikan gambaran bahwa 

proses analisis uji hipotesis yang dilakukan benar dan akurat. Hal ini akan dapat 

memberikan penguatan dalam pembahasan selanjutnya. Membuktikan keunggulan suatu 

variabel pembelajaran pada kondisi yang berbeda untuk meningkatkan hasil belajar. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran mandiri terbukti memiliki potensi memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap hasil belajar dibanding dengan strategi pembelajaran  terbimbing. Secara 

empirik penelitian ini sejalan atau semakin memperkuat temuan-temuan penelitian 

terdahulu. Proses pembelajaran mandiri memiliki dua perspektif yang berbeda tetapi 

sangat berhubungan. Pertama, pembelajaran mandiri mengharuskan peserta didik untuk 

memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu (keterampilan intelektual). Kedua, 

pembelajaran mandiri mengharuskan peserta didik untuk melakukan hal-hal tersebut 

dalam urutan yang pasti, satu langkah secara logis mengikuti langkah yang lain 

(pengetahuan prosedural).  
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Mendukung temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian 

oleh Sunarto (2008), Wibowo (2011), Astawan (2010), dan Handayani, dkk. (2013) dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran mandiri menunjukkan: pertama, hasil 

belajar akan lebih bermutu, asli dan tahan lama karena peserta didik mengalami secara 

langsung, aktif dan partisipatif dengan melibatkan perasaan, pikiran dan keterampilan; 

kedua, belajar sepanjang hayat; ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri 

peserta didik. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki maka pendidikan dengan sistem 

pembelajaran mandiri akan menjadi trend model pendidikan masa depan apabila terus 

dikembangkan, terutama yang dewasa ini berkembang pesat. Sesuai konsep school 

preneurship, strategi pembelajaran  mandiri di SMK memiliki potensi yang memberikan 

pengaruh secara signifikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik secara 

proporsional sesuai tuntutan dunia kerja. 

Beberapa argumentasi lainnya mengapa menggunakan strategi pembelajaran  

mandiri (strategi pembelajaran aktif) baik dari kepentingan peserta didik maupun 

pendidik. Sejalan dengan Munthe (2009) ada beberapa alasan yang dapat mendukung 

temuan penelitian ini, yaitu : Pertama, berdasarkan teori belajar Confusius yang berkaitan 

dengan strategi pembelajaran. Confusius telah mengatakan pada ribuan tahun yang lalu, 

bahwa: (1) What I hear, I forget; (2) What I see, I remember; (3) What I do, I understand. 

Dijelaskan bahwa strategi pembelajaran yang paling baik adalah yang melibatkan peserta 

didik berlaku aktif dalam praktik (berbuat). Sebab dengan berbuat atau praktik peserta 

didik telah memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kedua, berdasarkan teori 

learning styles yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. Gaya belajar (learning style: 

visual learner = see; auditory learner = hear; dan kinesthetic learner = involve) 

merupakan karakteristik dan pilihan individu mengenai cara memperoleh informasi, 

mengorganisasikannya, menafsirkan atau meresponnya, dan memikirkan informasi 

tersebut. Ketiga, berdasarkan teori mengajar (theories of teaching) yang berkaitan dengan 

strategi pembelajaran, bahwa: (1) mengajar sebagai suatu proses transmisi  atau 

penuturan; (2) mengajar sebagai suatu usaha pendidik untuk mengolah proses 

pengorganisasian aktivitas peserta didik; (3) mengajar sebagai sebuah proses untuk 

memperoleh hasil belajar/kompetensi peserta didik. Dalam hal ini peran pendidik sebagai 

fasilitator, motivator, evaluator. Keempat, berdasarkan kajian how the brain works yang 

berkaitan dengan strategi pembelajaran. Menurut perspektif kepentingan pada peserta 
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didik, pembelajaran aktif atau inovatif sangat banyak membantu kemampuan mereka 

dalam menyimpan informasi hasil belajar (ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik) ke 

dalam ingatan jangka panjang (long term memory) otak mereka. Hasil belajar dalam 

ingatan jangka panjang dimungkinkan banyak berhasil berdasarkan kerja (working 

memory) yang didukung oleh pembelajaran aktif, guna menyimpan hasil belajar. Kelima, 

berdasarkan social side of active learning yang berkaitan dengan strategi pembelajaran. 

Pembelajaran aktif sebagai efek langsung atau tidak langsung dari proses pembelajaran 

peserta didik yang memiliki beberapa manfaat dalam membangun karakter (soft skills) 

mereka.  

 Membangun karakteristik self regulated learning atau pengaturan diri dalam 

belajar peserta didik, dengan menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, 

mendesain proses pembelajaran yang menggunakan model siklus empat langkah dapat 

menjadikan peserta didik dari pasif menjadi proaktif. Hasil penelitian ini mendukung 

temuan-temuan penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Individu-individu yang 

menerapkan self regulated learning  nampak memperoleh nilai akademik yang lebih 

positif daripada yang tidak menerapkan self regulated learning (Barnard-Brak, et. al, 

2010). Hasil penelitian Cheng (2011) menjelaskan adanya hubungan antara self regulated 

learning dengan persepsi keefektifan belajar peserta didik. 

  Karakteristik motivasi berprestasi mempunyai  pengaruh yang signifikan 

terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan, Kosnin (2007) dan Ngurawan (2007) bahwa motivasi 

berprestasi berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Temuan 

penelitian ini juga sejalan dengan temuan eksperimental Zuhri (2008), menyimpulkan 

bahwa hasil belajar sosiologi antara peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi dan rendah berbeda secara signifikan. Slameto (2003) menyatakan bahwa tinggi 

rendahnya prestasi banyak ditentukan oleh tinggi rendahnya motivasi belajar.. Hasil 

penelitian Fatchurrohman (2011), Indiarto (2011), dan Winarno (2012) menyimpulkan 

adanya pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar praktik 

produktif di SMK. Implikasinya perlu adanya peningkatan motivasi berprestasi sehingga 

pencapaian kompetensi mata pelajaran produktif menjadi lebih baik. Variabel pengeloaan 

motivasional merupakan bagian yang amat penting dari pengelolaan interaksi peserta 

didik dengan pembelajaran, yang kegunaannya untuk memotivasi belajar (Degeng, 
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2013)..  

 Mendukung temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Schmitch & 

Wiese (2006) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara self regulated learning dan 

motivasi berprestasi terhadap hasil belajar. Aspek motivasional pada self regulated 

learning umumnya menunjukkan bahwa prestasi belajar berhubungan erat dengan 

motivasi yang ada pada peserta didik. Hasil penelitian yang dilakukan Sugur & Tekkaya 

(2006) menjelaskan bahwa kelompok yang menerapkan self regulated learning memiliki 

motivasi intrinsik yang lebih tinggi dari pada kelompok konvensional. Motivasi dan self 

regulated learning merupakan faktor penentu yang utama dari hasil belajar peserta didik 

dan belajar sepanjang hayat (Zumbrun, et. al. 2011). 

Pembelajaran praktik produktif mandiri bisa menjadi bersifat revolosioner 

didalam isu pembaruan pembelajaran jika dirancang dengan baik. Dapat mengubah 

hakekat hubungan antara pendidik dan peserta didik, dapat mereduksi kemampuan 

kompetisi di dalam kelas dan mengarahkan peserta didik dalam kemandirian belajar dan 

kerja sama. Sebagai penggerak yang unggul untuk membantu peserta didik belajar 

melakukan tugas-tugas yang otentik dan multidisipliner, serta bekerja sama dengan orang 

lain. Memiliki nilai yang tinggi dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik. 

Adanya perilaku tanggung jawab yang tinggi, disiplin, dan terbentuknya karakter 

(soft skills) yang baik sangat dibutuhkan ketika mereka memasuki dunia kerja atau dunia 

industri. Disamping itu secara proporsional melatih peserta didik menguasai keterampilan 

(hard skills) dalam menyelesaikan setiap tugas dan permasalahan yang dihadapi dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

  

KESIMPULAN 

Dari tujuh hipotesis dalam penelitian ini telah terbukti terdapat pengaruh (utama 

dan interaksi) secara signifikan. Terdapat delapan sel atau kelompok hasil belajar peserta 

didik yang  mendapat perlakuan persilangan dari sumber variasi dalam penelitian. 

Terbukti yang memiliki keunggulan adalah kelompok perlakuan strategi pembelajaran 

mandiri bila dibandingkan dengan yang menerapkan strategi pembelajaran terbimbing. 

Hasil belajar pada kelompok strategi pembelajaran mandiri yang berinteraksi dengan self 

regulated learning tinggi dan motivasi berprestasi tinggi menunjukkan hasil yang paling 

baik. Didukung hasil observasi selama penelitian, penerapan strategi pembelajaran 

mandiri pada praktik produktif dapat membangun karakter peserta didik. Penerapan 
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strategi pembelajaran mandiri di SMK kompetensi keahlian pemesinan mata pelajaran 

praktik produktif akan lebih efektif jika didukung dengan karakteristik peserta didik pada 

kondisi self regulated learning dan motivasi berprestasi, orientasi tugas. Hal ini untuk 

membangun kemandirian belajar, menyukai tugas-tugas yang menantang. 

Perencanaan dan penerapan strategi pembelajaran mandiri secara terpadu dalam 

praktik produktif dapat mengatasi kesenjangan yang dihadapi sekolah. Pembelajaran 

dirancang secara mandiri peserta didik melakukan pekerjaan secara terpadu. Rancangan 

ini sesuai dengan konsep paralel job sehingga dalam satu rombongan belajar peserta didik 

didampingi dua pendidik produktif yang berbeda dalam pembelajaran praktik. 

Keunggulan  dalam penerapan strategi pembelajaran mandiri secara terpadu antara lain, 

(1) dapat meningkatkan kompetensi peserta didik baik hard skills maupun soft skills, (2)  

merupakan bentuk intensifikasi karena keterbatasan alat praktik yang dimiliki sekolah, 

(3) dapat mencegah pengangguran terselubung selama kegiatan praktik. 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan terkini dunia pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa 

pemerintah terus mengembangkan pendidikan menengah, terutama pendidikan 

kejuruan dengan terus meningkatkan jumlah sekolah kejuruan di berbagai 

wilayah Indonesia. Berdasarkan data statistik Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan sejak tahun 2012 hingga 2014 jumlah SMK di Indonesia mengalami 

kenaikan 14%. Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengimbangi penambahan 

jumlah SMK di Indonesia, pemerintah senantiasa menambah tenaga pengajar/ 

guru SMK. Berdasarkan data statistik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

sejak tahun 2012 hingga 2014 jumlah guru SMK di Indonesia mengalami 

kenaikan 13,6%. Sejak tahun 2008 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

menggulirkan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan 

atau yang sekarang disebut sarjana mengajar dalam rangka membantu 

pemenuhan guru produktif di SMK yang masih berstatus sebagai Sekolah USB 

(Unit Sekolah Baru). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih dalam 

terkait implikasi program sarjana mengajar ditinjau dari segi keberhasilan dalam 

pemenuhan guru SMK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Rancangan penelitiannya yaitu studi kasus multisitus. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulam bahwa program sarjana 

mengajar tepat sasaran dalam pemenuhan guru SMK di sekolah tujuan program. 

 

Kata Kunci: Sarjana mengajar, pemenuhan guru, SMK. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan terkini dunia pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa 

pemerintah terus mengembangkan pendidikan menengah, terutama pendidikan kejuruan 

dengan terus meningkatkan jumlah sekolah kejuruan di berbagai wilayah Indonesia. 

Berdasarkan data statistik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2012 

hingga 2014 jumlah SMK di Indonesia mengalami kenaikan 14%. Selanjutnya, sebagai 

upaya untuk mengimbangi penambahan jumlah SMK di Indonesia, pemerintah senantiasa 

menambah tenaga pengajar/ guru SMK. Berdasarkan data statistik Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2012 hingga 2014 jumlah guru SMK di 

Indonesia mengalami kenaikan 13,6%.  
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Data statistik tersebut merupakan jumlah campuran antara guru normatif, adaptif, dan 

produktif di SMK seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, keterangan dari Direktur 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Drs. M. Mustaghfirin Amin, M.B.A 

menyatakan bahwa setiap tahun Indonesia masih kekurangan guru produktif 7000 guru, 

padahal setiap tahunnya hanya tersedia 4000 guru dari seluruh LPTK di Indonesia, 

(http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/10/27/ne3cnf-dicari-7000-

guru-produktif-smk-tiap-tahun). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak SMK di Indonesia yang 

kekurangan guru produktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunandar (2006:2) yang 

menyatakan bahwa kekurangan tenaga guru dan pemerataan guru masih menjadi salah 

satu masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Secara langsung kekurangan guru 

akan mengakibatkan perangkapan tugas guru, pemberian tugas mengajar kepada guru 

yang tidak berwenang, dan tidak dapat diselenggarakannya suatu program pendidikan. 

Hal ini akan menghambat terlaksananya program peningkatan mutu dan pemerataan 

pendidikan. Sebaliknya, kelebihan guru berarti pemborosan keuangan negara dan sumber 

daya manusia. 

Menanggapi masalah kekurangan maupun tidak meratanya persebaran guru di 

beberapa wilayah Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan 

menggulirkan program sarjana mengajar. Sejak tahun 2008 Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

menggulirkan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan atau yang 

sekarang disebut sarjana mengajar dalam rangka membantu pemenuhan guru produktif di 

SMK yang masih berstatus sebagai Sekolah USB (Unit Sekolah Baru). Pengertian sarjana 

mengajar  atau yang sebelumnya disebut Talent Scouting berdasarkan buku panduan 

workshop pembekalan pemenuhan guru SMK (2013:1) adalah program perbantuan yang 

dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK bekerja sama dengan Lembaga/ Institusi 

Pendidikan Tinggi yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk memberikan 

bimbingan dan layanan dalam bidang peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) 

SMK, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan inovasi dan perangkat 

pembelajaran, membangun sumber belajar, membantu kegiatan ekstrakurikuler dan 

penataan administrasi sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih dalam 
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terkait implikasi program sarjana mengajar ditinjau dari segi keberhasilan dalam 

pemenuhan guru SMK, manajemen pembelajaran, dan peningkatan mutu pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rancangan 

penelitiannya yaitu studi kasus multisitus. Subjek dari penelitian ini terdiri dari 4 Kepala 

Sekolah, 10 guru produktif teknik permesinan, 5 peserta program sarjana mengajar, dan 

20 siswa dari masing-masing sekolah tujuan yaitu SMKN 4 Bojonegoro, SMKN 1 Tuban, 

SMKN 3 Tuban, SMKN 3 Boyolangu Tulungagung. Pada penelitian ini, peneliti 

merupakan instrumen kunci pengumpul data utama. Tahap pengumpulan data terdiri dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Pengecekan keabsahan data melalui ketekunan pengamatan, 

pengamatan ulang, dan triangulasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program Pendampingan SMK merupakan salah satu model program yang ditawarkan 

oleh pihak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai upaya 

untuk menguatkan SMK yang ada di Indonesia. Salah satu tujuan dari program sarjana 

mengajar ini yaitu pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK di kabupaten/ kota di 

beberapa wilayah Indonesia. Universitas Negeri Malang terpilih menjadi salah satu 

Perguruan Tinggi yang dipercaya untuk turut serta dalam mendukung terealisasinya 

program sarjana mengajar. Untuk program keahlian Teknik Permesinan wilayah Jawa 

Timur, peserta sarjana mengajar pada tahun 2015 ini ditempatkan di SMKN 4 

Bojonegoro, SMKN 1 Tuban, SMKN 3 Tuban, SMKN 3 Boyolangu Tulungagung. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa subjek penelitian diketahui bahwa sekolah 

tempat tujuan program sangat antusias sekali dengan program sarjana mengajar ini. Hal 

ini didukung oleh keterangan dari Kepala Sekolah SMKN 3 Boyolangu Tulungagung. 

(WW/01/MAH) Program sarjana mengajar sangat pas sekali momennya di SMKN 3 

Boyolangu. Hal ini dikarenakan waktu peserta sarjana mengajar masuk, kami memang 

sedang membutuhkan guru sebagai pengajar di program permesinan. Sebenarnya jika 

peserta sarjana mengajar lebih dari 1 peserta untuk SMKN 3 Boyolangu, kami lebih 

senang lagi. Tahun ajaran baru 2015 kemarin sebenarnya kami membutuhkan 2 orang 
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guru untuk program permesinan. Akhirnya setelah ada 1 guru dari program sarjana 

mengajar, kami membuka lowongan 1 guru lagi untuk memenuhi kekurangannya. 

Selain keterangan dari Kepala Sekolah SMKN 3 Boyolangu Tulungagung, 

keterangan dari Kepala Sekolah SMKN 4 Bojonegoro juga mengungkapkan pernyataan 

senada. (WW/01/EYJ) Sekolah kami untuk teknik pengelasan kebetulan sedang 

kekurangan guru produktif. Jadi bisa dikatakan program kerjasama dengan UM ini sangat 

membantu. Kami berencana memberikan tawaran untuk tetap mengajar disini jika yang 

bersangkutan bersedia. Keterangan yang lain juga diberikan oleh Kepala Sekolah SMKN 

1 Tuban dan Kepala Sekolah SMKN 3 Tuban. Kedua SMKN di Tuban ini, secara 

langsung justru sudah memberikan penawaran kepada para peserta sarjana mengajar 

untuk tetap mengajar di sekolah tersebut meskipun program sarjana mengajar telah 

selesai. (WW/01/BSK) Sekolah kami sangat mengapresiasi sekali program sarjana 

mengajar ini. Hal ini dikarenakan pada mulanya kami memang membutuhkan tenaga 

pengajar tambahan dengan kualifikasi yang sesuai seperti yang kami harapkan. Para 

peserta yang ditempatkan di sekolah kami cukup kompeten dan sesuai dengan harapan 

kami. Untuk tahun ajaran 2016/2017 2 peserta sarjana mengajar siap untuk kami jadikan 

sebagai pengajar honorer di sekolah kami. 

Berdasarkan keterangan dari seluruh Kepala Sekolah tujuan program sarjana 

mengajar untuk program permesinan di Jawa Timur dapat diketahui bahwa kondisi 

sebenarnya di lapangan sekolah-sekolah tersebut kekurangan guru produktif. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa program sarjana mengajar ini cukup membantu untuk 

pemenuhan kebutuhan guru produktif di sekolah-sekolah tujuan program. 

Salah satu hal yang melatar belakangi digulirkannya program sarjana mengajar 

adalah realita di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak sekolah baru belum memiliki 

guru produktif yang cukup, kalaupun ada para guru tersebut tidak memiliki latar belakang 

pendidikan yang sesuai (Iskandar, 2012: 84). Program ini dirasa relevan dengan tujuan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dimana salah satunya adalah untuk mewujudkan 

peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai 

melalui pengembangan dan peningkatan kualitas SMK. Hal ini dikarenakan berbagai riset 

dan analisis menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta kualitas sumber 

daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing suatu bangsa 

(Wen, 2003:23). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Widarto dkk (2007: 68) 
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menunjukkan bahwa terdapat peran positif SMK kelompok teknologi terhadap 

pertumbuhan industri manufaktur secara nasional.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa program sarjana 

mengajar cukup membantu sekolah-sekolah tujuan program untuk pemenuhan guru 

produktif. Hal ini didasarkan pada keterangan yang diperoleh dari subjek penelitian yang 

menyatakan bahwa sekolah merasa cukup terbantu dengan adanya program sarjana 

mengajar. Kurangnya jumlah guru di sekolah tujuan program sarjana mengajar 

menyebabkan beban mengajar guru menjadi tidak normal atau melebihi yang seharusnya. 

Akibatnya, proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara maksimal. Setelah 

adanya peserta program sarjana mengajar di sekolah tujuan program, beban mengajar 

guru menjadi normal dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih baik. 

Guru merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin berlangsungnya 

pembelajaran yang berkualitas (Sujati, 2015:367). Menurut Tim Manajemen Pendidikan 

Malang (2003: 56) perbandingan ideal antara guru dan siswa yaitu satu guru berbanding 

24 sampai dengan 26 siswa. Ukuran ideal tersebut merupakan jaminan atas pelayanan 

yang diberikan guru kepada siswa. Pelayanan guru kepada siswa merupakan wujud peran 

guru dalam menjamin kualitas pengajaran berkualitas di kelas (Suprastowo, 2013:32). 

Hal ini sejalan dengan pendapat Wang dan Fwu (dalam Lin dkk, 2010: 163) yang 

menyatakan bahwa mustahil menciptakan pendidikan yang baik tanpa adanya guru 

berkualitas yang mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Studi yang dilakukan Heynemen & Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan 

bahwa diantara berbagai masukan (input) yang menentukan pendidikan (yang 

ditunjukkan oleh prestasi belajar) sepertiganya ditentukan oleh guru (dalam Narwoto, 

2013: 224). Sanjaya (2011: 21) mengemukakan bahwa peran utama seorang guru adalah 

menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan masa lalu yang dianggap 

berguna sehingga harus dilestarikan. Hal ini didukung oleh pendapat Toth (2012: 197) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif hanya akan terjadi jika guru 

menentukan metode, bentuk, dan makna pembelajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa dengan tetap memperhatikan karakteristik siswa. Selanjutnya Bandura (dalam 

Magno dan Sembrano, 2007: 74) berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif dapat 

mempengaruhi penerimaan pengetahuan teori kepada siswa. Guru bertindak sebagai 
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fasilitator dan mediator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang kondusif bagi 

peserta didik untuk belajar dan bertanggungjawab atas tercapainya hasil pembelajaran 

(Leluhur, 2012: 80; Irmayanti dkk, 2013: 3). Guru mempunyai peran yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran, meskipun sudah banyak dikembangkan pembelajaran jarak 

jauh dengan teknologi (Martens dkk, 2007: 85), bagaimanapun peran guru tetap 

diperlukan. Mengingat peranannya yang begitu penting, maka guru dituntut untuk 

memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya 

sebagai pendidik. Guru perlu dibina terus-menerus dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan (Vamela dkk, 2012: 4). 

Berdasarkan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan seorang guru 

cukup penting untuk proses pembelajaran dan berdasarkan data yang diperoleh selama 

penelitian maka dapat dikatakan bahwa program sarjana mengajar tepat sasaran dalam 

pemenuhan guru SMK di sekolah tujuan program. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa program sarjana mengajar tepat sasaran dalam pemenuhan guru 

SMK di sekolah tujuan program. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang kualitas penelitian 

yang telah dilakukan oleh mahasiswa di prodi kependidikan di FT UNJ selama 

kurun waktu tiga tahun terakhir.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa FT UNJ dari empat rumpun ilmu yang terdapat di FT UNJ 

khususnya program studi pendidikan. Pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan purposive sampling yaitu skripsi penelitian pendidikan tahun 2013 

– 2015. Dari jumlah skripsi yang ada selama kurun waktu 2013 – 2015, 

dilakukan random sampling untuk pengambilan sampel. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis isi secara 

sistematis terhadap dokumen-dokumen sebagai sumber data. Parameter kualitas 

penelitian yang diukur meliputi aspek: tema yang dipilih, penyajian dan bahasa, 

struktur dan logika penulisa, relevansi antar sub bab (Latar Belakang, 

Identifikasi, Rumusan, Hipotesis, Kedalaman dan Keluasan Teori, dan Metode 

Penelitian), penentuan subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data; 

keabsahan instrumen yang digunakan, analisis data, penarikan kesimpulan, dan 

sumber rujukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas penelitian 

pendidikan yang dilakukan mahasiswa Fakultas Teknik khususnya bidang 

pendidikan menunjukan bahwa topik yang dikaji belum menunjukkan kekinian 

dan inovasi. Topik yang dipilih masih terbatas pada topik-topik yang telah di 

bahas pada skripsi sebelumnya. Topik media dan hasil belajar mendominasi 

sebagai topik yang banyak diminati.   Jika dilihat dari obyek penelitian, maka 

SMK menjadi obyek yang paling dipilih oleh mahasiswa FT UNJ dalam 

penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi. Kemampuan dalam 

menyusun skripsi penelitian pendidikan bagi mahasiswa perlu ditingkatkan 

terutama dalam metodologi, pemilihan topik, bahasa, teknik pengumpulan data, 

penyusunan instrumen, analisis data, serta penarikan kesimpulan.  

 

Kata kunci : Penelitian pendidikan, kualitas penelitian, deskriptif kualitatif 

 

 

PENDAHULUAN  

Skripsi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa 

jenjang sarjana (S1) untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

Dalam penyusunan skripsi, mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang 

bertugas untuk mengarahkan mahasiswa dalam menentukan judul, metodologi, teori yang 

sesuai untuk menyelesaikan masalah, serta pembahasan.  Dari berbagai bagian skripsi 

yang ada, metodologi merupakan salah satu bagian penting dari suatu penelitian ilmiah 

untuk menentukan cara pengambilan dan pengolahan data penelitian.  
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Kondisi makin beragamnya penelitian yang diambil dalam skripsi mahasiswa 

tentu harus disikapi dari berbagai sisi. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis 

kualitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di sembilan program studi 

kependidikan yang ada di Fakultas Teknik (FT). Penelitian ini perlu dilakukan karena 

adanya kecenderungan yang menunjukan bahwa sebagaian besar penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa FT UNJ yang masih berkisar pada satu bidang atau tema 

tertentu. Kecenderungan lain yang terjadi adalah mahasiswa mempunyai ketergantungan 

terhadap isu pendidikan yang telah diteliti mahasiswa sebelumnya. Banyak faktor yang 

menyebabkan kecenderungan tersebut terjadi. Hasil yang diharapkan dari penelitian 

tersebut adalah sebaran data kualitas penelitian sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penentuan faktor-faktor yang menyebabkan kualitas penelitian pendidikan yang ada di FT 

UNJ. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan adalah rancangan 

penelitian deskritif dengan pendekatan library research. Desain ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran faktual tentang  kualitas  penelitian pendidikan skripsi mahasiswa 

program studi pendidikan di FT UNJ.  Populasi penelitian ini adalah seluruh karya tugas 

ahkir (skripsi) bidang pendidikan  S1 di Fakultas Teknik UNJ yang terdiri dari sembilan 

program studi, yaitu: (1) Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, (2) Program Studi 

Pendidikan Teknik Elektronika, (3) Program Studi Pendidikan Teknik Informatika 

Komputer, (4) Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, (5) Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan, (6) Program Studi Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik 

Kesejahteraan Keluarga, (7) Program Studi Pendidikan Tata Boga, (8) Program Studi 

Pendidikan Tata Busana, dan (9) Program Studi Pendidikan Tata Rias. Penelitian ini 

dibatasi pada  skripsi  2013 – 2015 yang ada di Fakultas Teknik UNJ. 

Parameter yang diteliti meliputi : Tema yang diangkat;  Penyajian dan Bahasa; 

Struktur dan logika Penulisan; Relevansi antar sub bab (LB, Identifikasi, Rumusan, 

Hipotesis, Kesimpulan); Kedalaman dan Keluasan Teori; Metode Penelitian; Penentuan 

Subyek dan Obyek Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Keabsahan instrumen yang 

digunakan; Analisis Data; Penarikan Kesimpulan dan buku Sumber. Untuk memperoleh 

gambaran kualitas yang ada, maka data dikumpulkan melalui analisis terhadap skripsi 
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yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik UNJ sejak tahun 2013 – 2015.  Berdasarkan hasil 

random sampling yang dilakukan, penelitian ini hanya dibatas pada 50 skripsi penelitian 

pendidikan yang ada pada tahun 2013 – 2015. Data dianalisis menggunakan metode 

Content Analysis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis isi terhadap skripsi yang ditelaah dibagi menjadi empat belas indikator 

penilaian, yaitu: (1) tema yang diangkat; (2) bahasa yang digunakan; (3) struktur dan 

logika penulisan; (4) mengidentifikasi masalah; (5) relevansi antar sub bab; (6) 

kedalaman dan keluasan teori; (7) metode penelitian; (8) penentuan subjek dan objek 

penelitian; (9) teknik pengumpulan data; (10) instrumen yang digunakan; dan (11) analisis 

data. Secara rinci dijabarkan pada sub bab di bawah ini. 

Tema yang Diangkat dan Identifikasi Masalah 

Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran yang melandasi suatu 

penelitian. Pada analisis isi yang dilakukan, penilaian dilakukan berdasarkan empat 

kriteria, yaitu: tema penelitian ketinggalan zaman, tema tidak terkini dan tidak inovatif, 

tema terkini tetapi tidak inovatif, dan tema terkini dan inovatif. Besar presentase dapat 

dilihat pada diagram 1.  

 

Diagram 1 Persentase Skripsi Berdasarkan Tema yang Diangkat 

Data pada diagram 1 memperlihatkan bahwa lebih dari 50% tema penelitian 

memiliki kriteria terkini namun tidak inovatif.  Artinya bahwa mahasiswa melakukan 

penelitian yang banyak dibahas sekarang ini seperti kurikulum 2013, media, dll namun 

yang di kaji bukanlah hal yang baru. Melainkan  replika dari penelitian sebelumnya. 

Sementara itu hanya  22%  dari penelitian pendidikan yang dikaji bersifat terkini dan 

inovatif. Artinya bahwa penelitian pendidikan yang dilakukan telah mengembangkan hal-

hal yang baru dan menggunakan metode eksperimen seperti penerapan media atau 

membuat produk baru. Masih belum tingginya tingkat keterkinian serta inovasi topik 
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lebih disebabkan pada rendahnya minat membaca mahasiswa pada rujukan jurnal terkini. 

Selain itu, ketersediaan jurnal daring yang memuat jurnal terbaru belum sepenuhnya 

dapat diakses secara bebas oleh mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram 2.  

 

Diagram 2 Persentase penggunaan sumber rujukan terkini 

 

Diagram 2 menunujukan bahwa 46% dari 50 skripsi yang ditelaah menggunakan 

sumber rata-rata 5 – 7 tahun penerbitan terhitung 2015, dan 46% dari 50 skripsi yang 

ditelaah menggunakan sumber antara 7 -10 tahun dan ditunjang dengan internet. Selain 

faktor rujukan yang kurang baru, penelaahan masalah juga menjadi faktor yang menjadi 

penyebab tema yang diangkat dalam skripsi menjadi monoton. Identifikasi masalah dalam 

penelitian ini mengacu pada indikator identifikasi masalah yang sifatnya focus, sesuai 

judul dan penjabaran pada latar belakang, serta didukung dengan data yang akurat. Hasil 

persentase skripsi berdasarkan identifikasi masalah dapat dilihat pada diagram 3. 

 

Diagram 3 Persentase Skripsi Berdasarkan Identifikasi Masalah 

 

Diagram 3 menunjukkan bahwa 50% dari 50 skripsi yang ditelaah memiliki 

identifikasi masalah yang fokus, sesuai dengan judul dan penjabaran latar belakang 

namun belum ditunjang dengan data yang akurat. Kekurangan data untuk menunjang 

hipotesis penelitian menjadi penyebab masih belum maksimalnya topik penelitian 
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sesuai dengan kondisi permasalahan pendidikan kejuruan saat ini. Hanya sebesar 2% 

yang telah ditunjang dengan data.  

Struktur dan Logika Penulisan 

Penilaian pada indikator struktur dan logika penulisan mengacu pada kaidah-

kaidah berikut: (1) sesuai dengan panduan penulisan skripsi, (2) menyebutkan sumber 

yang telah dikutip, dan (3) menyimpulkan dengan kalimat sendiri. Presentase secara rinci 

dapat dilihat pada diagram 4. 

   

 

Diagram 4 Persentase Skripsi Berdasarkan Struktur dan Logika Penulisan 

 

Diagram 4 menunjukkan data bahwa 44% skripsi memiliki struktur penulisan 

yang baik, sesuai dengan panduan, menyebutkan sumber kutipan, dan menyimpulkan 

dengan kalimat sendiri. Namun sebesar 36% skripsi belum menggunakan kalimat sendiri 

untuk menyimpulkan, sebatas pada kumpulan dari berbagai kutipan.  

Struktur dan logika penulisan skripsi tersebut sangat berkaitan dengan bahasa 

yang digunakan. Untuk keperluan tersebut, maka penelaahn bahasa yang digunakan 

mengacu pada indikator: (1) bahasa baku sesuai dengan Ejaan Bahasa yang 

Disempurnakan (EYD), komunikatif, dan runtut. Besar presentase penggunaan indikator 

bahasa dapat dilihat pada diagram 4. 

 

Diagram 5 Persentase Penelitian Berdasarkan Bahasa yang Digunakan 
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Diagram 5 menunjukan  bahwa 38% skripsi yang ditelaah menggunakan bahasa 

yang tidak komunikatif dan tidak runtut.  Artinya bahwa mahasiswa  belum memahami 

tulisan yang dapat dimengerti artinya karena mayoritas yang dilakukan mahasiswa hanya 

mengambil atau mengutip dari buku-buku atau internet tanpa memahami konsistensi alur 

dari tulisan tersebut. Sehingga terkesan tidak jelas dan tidak runtut. Sementara itu, data 

menunjukan bahwa 24% dari 50 skripsi yang ditelaah menunjukan bahwa bahasa yang 

ditulis cukup baik, komunikatif, dan runtut. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka peran 

dosen pembimbing menjadi sangat penting dalam melatih mahasiswa untuk dapat 

menulis skripsi dengan baik, komunikatif dan runtut.  

Relevansi Antar Sub Bab 

Analisis isi mengenai relevansi antar sub bab dapat dilihat pada diagram 6.  

 

Diagram 6 Persentase Skripsi Berdasarkan relevansi antar sub bab 

 

Diagram 6 menunjukkan data bahwa 56% dari 50 skripsi yang ditelaah telah 

memiliki kesesuaian antara latar belakang, hipotesis,, tujuan dan hasil penelitian namun 

belum disertai dengan analisa ataupun justifikasi atau pembahasan yang lebih lengkap. 

38% dari 50 skripsi yang ada menunjukan bahwa ada kesesuaian  antara latar belakang, 

hipotesis,, tujuan dan hasil penelitian namun belum disertai dengan data yang lengkap. 

Sementara hanya 6% dari 50 skripsi memiliki kesesuaian  antara latar belakang, 

hipotesis,, tujuan dan hasil penelitian yang lengkap baik data maupun pembahasan.   

Kedalaman dan Keluasan Teori 

Sebaran data tentang kedalaman dan keluasan teori yang digunakan dapat dilihat pada 

diagram 7.  
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Diagram 7 Persentase Skripsi Berdasarkan Kedalaman dan Keluasan Teori 

 

Diagram 7 menunujukan bahwa 60% dari 50 skripsi yang ditelaah menggunakan 

teori atau konsep namun kurang penerapannya terhadap hasil kajian. Hal ini berarti bahwa 

mahasiswa telah mampu mengutip teori ataupun konsep tetapi belum dapat menerapkan 

teori tersebut pada masalah yang dikaji. Data juga menunjukan bahwa 26% dari 50 skripsi 

menggunakan teori/model/konsep dalam penelitiannnya. Artinya bahwa mahasiswa telah 

dapat menerapkan teori tersebut sesuai dengan kajiannya walaupun belum dilengkapi 

dengan pembahasan yang lengkap. Sementara itu hanya 14% dari 50 skripsi yang ditelaah 

menggunakan teori atau konsep dengan lengkap sebagai dasar acuan penelitian.  

 

METODE PENELITIAN 

Melihat data kedalaman teori yang digunakan oleh mahasiswa dalam melaksanakan 

penelitian yang sebagian besar belum mampu mengutip teori, membawa dampak pada  

pemilihan metodologi penelitian yang belum menggunakan kaidah yang tepat. Data 

metodologi dapat dilihat pada diagram 8.  

 

Diagram 8 Persentase Skripsi Berdasarkan metode penelitian 

 

Berdasarkan pada diagram 8 menunjukan bahwa 38% dari 50 skripsi yang ditelaah 

menggunakan kaidah/metode penelitian yang tepat namun kurang dilengkapi dengan 

penjelasan.   Sementara yang mengunakan kaidah/metode yang tepat dan benar hanya 
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36% dari 50 skripsi yang ditelaah. Sedangkan 24% dari 50 skripsi yang ada menggunakan 

kaidah metode yang benar tetapi penjabaran dan pembahasannya kurang tepat. Sedangkan 

hanya 2% dari 50 skripsi yang ada tidak menggunakan metode penelitian yang tepat dan 

benar. Ini berarti bahwa sesungguhnya mahasiswa telah memahami metode penelitian 

tersebut, namun perlu pembimbingan yang lebih intensif dari dosen pembimbing untuk 

dapat menggunakan metode/kaidah yang tepat.  

Objek Penelitian 

Obyek penelitian yang dilakukan mahasiswa rumpun program studi kependidikan 

dalam penelitian pendidikan lebih banyak menitikberatkan pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Hal ini dapat dilihat pada diagram 9. 

 

Diagram 9 Persentase Berdasarkan subjek dan objek penelitian 

 

Diagram 9  menunjukan bahwa 56% penelitian mahasiswa sudah menggunakan  

objek yang  tepat. Namun 28% dari 50 skripsi yang ditelaah masih dinilai kurang tepat 

namun sudah menggunakan objek yang sesuai. Kecenderungan mahasiswa mengambil 

SMK sebagai obyek penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa belum memahami secara 

utuh tentang obyek penelitian dan kriteria apa saja yang layak dijadikan obyek penelitian 

pendidikan kejuruan karena masih banyak sasaran penelitian lain yang dapat dijadikan 

obyek penelitian. Mencermati hasil tersebut peran dosen pembimbing sangat besar untuk 

dapat mengarahkan mahasiswa dalam menentukan subjek dan objek penelitian.  

Teknik Pengumpulan Data 

Sebaran data tentang teknik pengumpulan data yang dilakukan mahasiswa dalam 

melakukan penelitian dapat dilihat pada diagram 10. 
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Diagram 10 Persentase Skripsi Berdasarkan Teknik Pengumpulan data 

 

Diagram 10 menunjukan bahwa 42 % dari 50 skripsi yang ditelaah menggunakan  

teknik pengumpulan data yang tepat namun tidak ditunjang dengan cara dan penjelasan 

yang lengkap. Sementara itu data menunjukan bahwa 32% dari 50 skripsi yang ditelaah 

menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dengan penjelasan yang lengkap.  

Sisanya 26% dari 50 skripsi menunjukan bahwa teknik pengumpulan data yang dilakukan 

kurang memenuhi kaidah pengumpulan data yang tepat.   

Instrumen yang Digunakan 

Pengambilan data tentang instrumen mengacu kepada kaidah penyusunan 

instrumen yang tepat dan sangat lengkap. Hasil sebaran data pada indikator tersebut dapat 

dilihat pada diagram 11. 

 

Diagram 11 Persentase Skripsi Berdasarkan instrument yang digunakan 

Diagram 11 menunujkan bahwa 58 % dari 50 skripsi yang ditelaah menggunakan 

instrumen yang tepat, mengacu pada konsep yang tepat, namun kurang tajam dalam 

menyusun item-item instrumen Sementara itu data menunjukan 30% dari 50 skripsi 

menggunakan instrument namun tidak mengacu pada konsep yang tepat. Sedangkan 12% 

dari 50 menggunakan instrumen yang tepat, mengacu pada konsep yang tepat dengan 

item-item pertanyaan yang lengkap dan focus. dan sangat lengkap.  

Analisis Data 



 

49 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat 

untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.  

 

Diagram 12 Persentase Skripsi Berdasarkan analisis data 

 

Diagram 12 menunjukan bahwa 52 % dari 50 skripsi yang ditelaah menggunakan 

rancangan teknik analisis data namun belum ditunjang dengan analisis yang benar dan 

tajam,   Sedangkan data juga menunjukan bahwa 26% dari 50 skripsi menggunakan 

rancangan analisi data tetapi kurang sesuai dengan masalah yang dikaji.  Dan   22% dari 

50 skripsi yang ditelaah menggunakan rancangan teknik analisis data yang tepat dan 

ditunjang analisis yang benar.  Mencermati kondisi ini dapat disimpulkan bahwa 

sesungguhnya kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis data cukup baik  

walaupun demikian latihan dan bimbingan tetap diperlukan. Sebab dengan analisis data 

yang benar karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, 

baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi  berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan mengenai kualitas penelitian pendidikan yang dilakukan mahasiswa 

Teknik khususnya bidang pendidikan menunjukan bahwa topik yang dikaji belum 

menunjukkan kekinian dan inovasi. Topik yang dipilih masih terbatas pada topik-topik 

yang telah di bahas pada skripsi sebelumnya. Topik media dan hasil belajar mendominasi 

sebagai topik yang banyak diminati.   Jika dilihat dari obyek penelitian, maka SMK 

menjadi obyek yang paling dipilih oleh mahasiswa FT UNJ dalam penelitian yang 

dilakukan untuk menyusun skripsi.  
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Kemampuan dalam menyusun skripsi penelitian pendidikan bagi mahasiswa perlu 

ditingkatkan terutama dalam metodologi, pemilihan topik, bahasa, teknik pengumpulan 

data, penyusunan instrumen, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Untuk itu perlu 

dikaji kembali faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya metodologi penelitian 

pendidikan secara keseluruhan. Penelaahan faktor-faktor tersebut akan dikembangkan 

lebih lanjut dalam penelitian berikutnya. 
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ABSTRAK 

 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran meningkat perlu adanya 

manajemen supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik yang akan 

meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan 

manajemen yang baik yang mengfokuskan peningkatan mutu dan mempunyai 

standar internasional seperti ISO 9001:2008 yang menerapkan Totally Quality 

Control yang diharapkan mencapai efektifitas dan efisiensi suatu lembaga 

pendidikan. Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan proses 

pembelajaran mata pelajaran produktif yang didukung SMM ISO 9001:2008, 

sehingga dapat mengoptimalkan kualitas sekolah menengah kejuruan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.. Populasi dalam penelitian 

ini berasal guru produktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa sekolah telah 

melaksanakan SMM ISO 9001:2008 hal ini dapat dilihat dari indikator 

penerapan serta guru pelajaran produktif telah menerapkan SMM ISO 9001:2008 

kedalam proses pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari segi administrasi 

pembelajaran yang terstruktur serta perorganisasian, penyampaian serta 

pengelolaan sesuai dengan pedoman mutu. 

 

Kata Kunci : SMM ISO 9001:2008, Proses Pembelajaran, Produktif. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan antara lain melalui  berbagai  pelatihan  dan  

peningkatan kualitas manajemen sekolah. Tingkat kualitas pendidikan selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat yang ditentukan oleh 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu peningkatan kualitas 

harus dilakukan secara terus-menerus sebagai usaha untuk memberi jaminan kualitas 

pendidikan. Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan kualitas proses pembelajaran dan 

hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain: guru, peserta didik, metode, sarana 

prasarana dan kurikulum serta administrasi. Proses pembelajaran merupakan proses 

interaksi antara guru peserta didik dengan lingkungan belajar yang dikelola melalui 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
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Proses Pembelajaran produktif pada sekolah menengah kejuruan bila dilakukan 

dengan baik dan efektif dengan didukung sumberdaya manusia, sumber dana dan sarana 

prasarana membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna 

(meaningful learning) dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna (functional 

knowledge) yang dapat dijadikan bekal kompetensi dalam dunia kerja. Menurut Murniati 

dan Nasir Usman (2009:2) pendidikan kejuruan memiliki kaitan langsung dengan proses 

industrialisasi, terutama bila dikaitkan dengan fungsinya memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja yang terampil dan dapat dihandalkan serta memiliki visi dan perhatian yang 

sungguh-sungguh kepada pengembangan teknologi. Penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran di SMK pada dasarnya merupakan upaya untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh dunia industri dan dunia 

usaha, untuk dapat berhasil di dunia kerja sudah tentu harus didukung dengan 

keberhasilan akademik di sekolah.  

Keberhasilan akademik inilah yang sering disebut dengan istilah hasil belajar 

yang akan menumbuhkan perilaku tertentu bagi peserta didik, untuk itulah diperlukan 

evaluasi dan penilaiaan. Anas (1996:26) menyatakan bahwa tujuan evaluasi dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) untuk memperoleh data yang mendukung tingkat 

ketercapaian kompetensi dan (2) untuk mengetahui tingkat efektivitas metode-metode 

pengajaran yang telah digunakan oleh pengajar. Dari hal ini dapat dipahami bahwa 

kegiatan evaluasi adalah mengevaluasi hasil belajar yang tujuan utamanya adalah untuk 

mengetahui sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang harus 

dikuasai. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang berkualitas akan 

menghasilkan output lulusan yang berkualitas. Untuk memperoleh jaminan kualitas yang 

baik perlu disiapkan serta pengawasan dan perbaikan terhadap proses pembelajaran 

secara sistematis. 

Jika dilihat mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan 

negara tetangga. Hasil survey Organization Europe Coorporate Development (OECD) 

yang dilakukan pada tahun 2015 menempatkan indonesia pada ranking 69 dari 76 negara, 

hal ini sangat kontras bila dibandingkan singapura yang menempati rangking pertama, 

menurut laporan OECD bahwa standar pendidikan merupakan alat prediksi bagi 

kesejahteraan jangka panjang suatu negara. Kualitas pendidikan di Indonesia 

dipengaruhi oleh sistem pendidikan nasional dan sumber daya manusia (SDM). Hasil 
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survey Human Development Index (HDI) oleh Unit National Development Program 

(UNDP) Indonesia menduduki peringkat 110 sedangkan Malaysia dan Singapura 

menduduki peringkat 62 dan 11. Disampaikan pula oleh Mukhadis (2003:1) bahwa 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran di SMK disinyalir masih relatif rendah. Menurut 

Sugiyono (Riban,2011:1), kegagalan pendidikan membangun sumberdaya manusia 

Indonesia tersebut disebabkan oleh karena pengelolaan pendidikan di Indonesia belum 

dilakukan secara profesional.  

Sistem manajemen mutu ISO (International Organization for Standarization) 

dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran produktif 

terutama mata pelajaran produktif. Penerapan SMM ISO 9001:2008 dalam pembelajaran 

berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan pembelajaran yang pada akhirnya 

berdampak pada peningkatan kualitas sekolah maupun kualitas pendidikan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Suardi (2003:3), “Sistem manajemen 

mutu akan memberikan jaminan bagi pelanggan bahwa perusahaan mempunyai 

tanggung jawab tentang mutu dan mampu menyediakan produk maupun jasa sesuai 

dengan kebutuhan mereka” dan Harjosoedarmo (2004:73) “Penerapan SMM ISO dapat 

merubah orientasi budaya suatu organisasi menuju budaya kualitas yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja organisasi”. 

SMM ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan dan prosedur serta rekomendasi 

untuk pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan dan prosedur serta rekomendasi dalam 

SMM ISO 9001:2008 diterapkan pada manajemen sekolah yaitu bagaimana rencana 

pembelajaran yang akan dilakukan didokumentasikan kedalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran,  proses pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan rencana yang 

telah dibuat, memantau kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi setelah 

pelaksanaan. SMM ISO 9001:2008 dalam bidang pendidikan kejuruan khususnya 

pembelajaran produktif, bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran 

dengan baik sesuai dengan persyaratan dan prosedur sehingga dapat menjamin kualitas 

pendidikan.  

Sekolah Menengah Kejuruan yang telah melaksanakan SMM ISO 9001:2008 

harus mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sehingga perlu 

adanya sebuah prioritas untuk dapat meningkatkan kinerja dari sumberdaya manusia. 

Dalam ranah pendidikan yang termasuk dalam sumberdaya manusia adalah kepala 
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sekolah, guru, karyawan, siswa serta orang tua. Dalam hal meningkatkan kualitas 

pendidikan dan mencetak peserta didik yang berkualitas peran guru merupakan hal yang 

utama. Oleh karena itu diperlukan seorang guru yang memiliki kinerja yang baik. 

Sekolah yang akan memulai untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)  ISO 

9001:2008 akan membentuk suatu instruksi kerja pada masing-masing unit kerja. Mulai 

dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bidang keahlian, guru hingga karyawan 

memiliki tugas masing-masing.  

Instruksi kerja tersebut membantu unit kerja supaya lebih mudah untuk 

mengerjakan tugas. Instruksi kerja berisi petunjuk untuk setiap kegiatan pada SOP dan 

memberikan kriteria yang diperlukan oleh unit kerja. Setelah instruksi kerja dilaksanakan 

dibuat sebuah form. Form tersebut berisi data-data yang diinginkan. Setelah form 

tersebut terisi data yang diperoleh, form tersebut disebut dengan rekaman. Pembuatan 

dokumen-dokumen ISO 9001:2008 mulai dari tingkat I sampai dengan tingkat IV, 

membutuhkan ketelitian dan keseragaman pada setiap personil. Adapun dokumen yang 

dipersyaratkan oleh standar. Ada enam dokumen SMM ISO 9001:2000, yaitu: (1) 

pedoman mutu; (2) kebijakan mutu; (3) sasaran mutu; (4) tugas, tanggung jawab dan 

wewenang; (5) instruksi kerja; dan (6) formulir rekaman SMM ISO 9001:2008. Setelah 

dapat diimplementasikan diperlukan audit internal dan audit dari Survilance yang 

mengeluarkan sertifikat SMM ISO 9001:2008 tersebut. Audit Internal dalam penerapan 

SMM ISO 9001:2008 merupakan kegiatan yang sangat penting dan salah satu prosedur  

atau klausul wajib dalam penerapan SMM ISO 9001:2008. Karena sekolah yang 

menerapkan SMM ISO 9001:2008 harus melakukan pengukuran, analisis, dan perbaikan 

kemudian sekolah harus menetapkan beberapa kegiatan yang terkait dengan pengukuran, 

analisis, dan perbaikan yang mengacu pada klausul nomor 8 tentang pengukuran, analisis 

dan perbaikan. Serta pada klausul nomor 8.1 sekolah harus merencanakan dan 

menerapkan proses-proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan perbaikan yang 

ditujukan untuk : (1) memperagakan kesesuaian persyaratan produk; (2) memastikan 

kesesuaian sistem manajemen mutu; dan (3) terus memperbaiki keefektifan sistem 

manajemen mutu. 

Adapun perbedaan kualitas proses pembelajaran sebelum dan sesudah penerapan 

SMM ISO 9001:2008, menurut Sunoto (2012:88) dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu: 

(1) strategi pengorganisasian pembelajaran; (2) strategi penyampaian pembelajaran; dan 
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(3) strategi pengelolaan pembelajaran. Mengingat keterkaitan antara penerapan SMM 

ISO 9001:2008 dengan kualitas proses pembelajaran, maka perlu kiranya untuk 

mengetahui sejauh mana keterlaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran produktif 

yang didukung SMM ISO 9001:2008, sehingga dapat mengoptimalkan kualitas sekolah 

menengah kejuruan. Melihat paparan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Studi Penerapan SMM ISO 9001:2008 Terhadap Proses Pembelajaran 

Mata Pelajaran Produktif Paket Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan Sekolah 

Menengah Kejuruan Di Kota Malang”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini terdiri dari satu variabel 

bebas (independen variabel) dan satu variabel terikat (dependen variabel). Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah: Variabel independen (X) SMM ISO 9001:2008 

yakni dengan sistem manajemen dengan pendekatan kepada kepuasan pelanggan dalam 

bidang desain, pengembangan, produksi instansi dan pelayanan. Variabel dependen 

adalah (Y) adalah proses pembelajaran produktif yaitu sebagai evaluasi untuk 

menemukan informasi tentang perencanaan pelaksanaan dan penilaiaan pembelajaran 

produktif. 

Populasi dalam penelitian ini data kuantitatif berasal dari guru produktif. Teknik 

sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive random sampling, yaitu 

pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga diambil masing 

masing sekolah 1 kepala program studi dan 1 guru produktif  

Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) Dokumen catatan / record yang 

berhubungan dengan pola P-D-C-A (Plan – Do – Check – Action) pada proses 

pembelajaran dan administrasi pembelajaran serta dokumentasi nilai. (2) Hasil 

wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan Wakil manejemen 

mutu serta guru-guru program studi produktif. (3) Angket yang diberikan kepada siswa 

untuk memperoleh data tentang bagaimana pengaruh SMM ISO 9001:2008, terhadap 

proses pembelajaran produktif.  

 Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden, dan deskripsi terhadap 

variabel-variabel penelitian. Penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh variabel 
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Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan peningkatan pembelajaran produktif di 

SMK 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang didapatkan berupa data kualitatif, dari hasil wawancara 

tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan SMM ISO 9001:2008 hal ini 

dapat dilihat dari indikator penerapan serta guru pelajaran produktif telah menerapkan 

SMM ISO 9001:2008 kedalam proses pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari segi 

administrasi pembelajaran yang terstruktur serta perorganisasian, penyampaian serta 

pengelolaan sesuai dengan pedoman mutu. Menurut Shutler dan Crawson (Ariani, 

2002:308) menyatakan lembaga pendidikan yang menerapkan sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 harus mencakup pada tujuh (7) aspek yaitu lulusan, calon siswa, silabus, 

pengajaran, pengajar, ujian, pimpinan. Lembaga pendidikan di kota malang sudah 

melaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dengan tepat. 

Guru sebagai fasilitator Proses pembelajaran menjadi salah satu kajian untuk 

mengukur kualitas pembelajaran, maka di dalamnya terdapat tiga strategi yang menjadi 

pusat perhatian (Uno 2011:158). Ketiga strategi tersebut adalah. 1) strategi 

pengorganisasian pembelajaran. 2) strategi penyampaian pembelajaran. 3) strategi 

pengelolaan pembelajaran. Guru di malang dirasa sudah menerapkan ketiga strategi 

tersebut. 

Peran guru sebagai fasilitator proses pembelajaran sangat penting, melalui peran 

serta guru tersebut siswa akan lebih aktif dan menyadari pentingnya peran guru sebagai 

pengajar sekaligus pembimbing dan penyedia informasi bagi siswa. 

 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK 

di kota malang dilakukan oleh sebuah tim kerja yang beranggotakan tim manajemen 

ditambah sebagian guru. Tim manajemen tersebut mempunyai untuk menjaga, 

melestarikan, dan menumbuh kembangkan sistem manajemen mutu di sekolah. 

Pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dapat dilihat dari lima aspek 

sebagai berikut : 1). Sistem Manajemen Mutu 2). Dokumentasi 3). Tanggung Jawab 
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Manajemen 4). Manajemen Sumber Daya 5). Realisasi. (2) Konsep PDCA SMM ISO 

9001:2008 pada Kualitas proses pembelajaran ditinjau dari tiga indikator yaitu : 1. 

Strategi pengorganisasian pembelajaran, 2. Strategi penyampaian pembelajaran, dan 3. 

Strategi pengelolaan pembelajaran. (3) Pelaksanaan SMM ISO 9001:2008 membantu 

guru secara administrasi dalam proses pembelajaran sesuai langkah – langkah / prosedur 

yang terdokumentasi. (4) Ada pengaruh yang positif antara sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008 dengan pembelajaran produktif di SMK di Kota Malang 
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ABSTRAK 

 

Program sarjana secara umum titik beratnya lebih mengacu  kepada aspek 

analitis dengan 40% praktik dan 60% teori,berbanding terbalik dengan program 

diploma yang titik beratnya lebih bertumpu pada keterampilan kerja dengan 

60 % praktek dan 40% teori. Mahasiswa sarjana lebih diarahkan untuk menjadi 

pemikir dimana mereka berkemampuan untuk menganalisis masalah dan sebagai 

pengambil keputusan, mampu melakukan penelitian ilmiah yang kelak 

memungkinkan untuk melakukan inovasi baru dalam bidang yang ditekuninya. 

Banyak perguruan tinggi sebagai penyelenggara program S1 yang 

menambahkan porsi mata kuliah praktik untuk meningkatkan kemampuan 

keterampilan mahasiswanya dalam hal-hal teknis serta kegiatan praktik melalui 

virtual lab, sehingga diharapkan lulusannya menjadi sarjana yang mampu 

bekerja profesional, mandiri, dan mampu menjadi leader yang terampil. Model 

pembelajaran berfungsi sebagai prosedur sistematis dalam pengorganisasian 

pengalaman belajar dalam mencapai tujuan belajar. Penerapan metode STAD 

pada mata kuliah Basic Pattern Making dilaksanakan dengan dosen memberikan 

ulasan materi, kemudian mahasiswa bekerja secara berkelompok dalam 

menyelesaikan tugas, dan diakhiri dengan pemberian kuis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat relevansi kompetensi 

penguasaan pembuatan pola busana yang dicapai sehubungan kompetensi-

kompetensi lain yang saling menunjang dalam menghasilkan suatu project 

design busana yang berkualitas sesuai rotasi pangsa pasar fashion. Hasil validasi 

perangkat pembelajaran memperoleh rata-rata sebesar 80%. Sedangkan hasil 

penelitian menunjukkan hasil belajar yang meningkat pada pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan rata-rata kelas 66,90 pada 

pretest dan 83,82 pada posttest. 

 

Kata Kunci: STAD, Basic Pattern Making, Fashion Design and Lifestyle 

Product. 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran bertujuan untuk menunjang tecapainya penyampaian ilmu 

pengetahuan oleh guru. Saat ini pembelajaran dengan metode ceramah lebih konsentrasi 

pada kegiatan guru, bukan siswa. Aktivitas belajar siswa menjadi tujuan utama 

pembelajaran. Sehingga guru seagai fasilitator haruslah menjadi jembatan keberhasilan 

pencapaian belajar siswa.  

Mata pelajaran basic pattern making yang dipelajari pada jurusan fashion design 

and lifestyle product merupakan materi dasar dalam pembuatan pola yang selanjutnya 

digunakan dalam pelaksanaan menjahit. Mahasiswa dituntut untuk memahami secara 
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keseluruhan materi yang diberikan pada pelajaran basic pattern making, karena tanpa 

memahami materi pada pelajaran ini, mahasiswa akan menemui kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran pembuatan pola pada tingkat intermediate dan advanced yang 

merupakan level tertinggi dalam pembuatan pola. 

Hasil penelitian Nasirudin (2014) pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diperoleh hasil pengamatan aktivitas siswa saling membantu antar 

teman satu kelompok, saling berbagi ilmu antar teman satu kelompok dan aktif dalam 

berdiskusi, sehingga aktivitas siswa selama proses pembelajaran mulai dari siklus I 

dengan hasil rata-rata 70,83 kemudian pada siklus II mendapatkan rata-rata 85,00 

sehingga  mengalami peningkatan yaitu sebesar 14,17%. Hasil belajar siswa meningkat 

karena aktivitas siswa terjadi peningkatan pada hasil belajar mulai dari siklus I dengan 

nilai rata-rata yaitu 69,20 kemudian pada siklus II nilai rata-rata siswa 83, jika 

diprosentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 33% dan seluruh siswa 

dinyatakan tuntas karena telah mencapai nilai KKM dengan kelulusan klasikal 84%. Hasil 

respon yang sangat baik dari siswa yaitu 90,68 % dan dapat membuktikan bahwa siswa 

lebih tertarik dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen. Penelitian ini disebut 

dengan penelitian eksperimen, karena peneliti memberikan treatment/perlakuan pada 

subjek yang diteliti. Perlakuan yang dilakukan peneliti adalah melakukan pembelajaran 

dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif metode STAD.  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pada jurusan design fashion 

product semester 1. Pada tingkat ini terdapat dua kelas pembelajaran, yakni KP-A dan 

KP-B. Terbaginya kelas tersebut tidak berdasarkan nilai hasil tes seleksi atau kriteria 

penilaian lainnya, namun hanya berdasarkan pilihan mandiri mahasiswa. Berdasarkan 

uraian tersebut, dipilihlah Kelas KP-A pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu sebanyak 23 

mahasiswa sebagai sampel penelitian agar pelaksanaan tes lebih terstruktur dan 

mempermudah dalam pelaksanaan penelitian. 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu lembar validasi 
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perangkat pembelajaran, angket dan tes.  

1. Lembar validasi perangkat pembelajaran 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang penilaian dari para ahli 

terhadap perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan lembar penilaian (LP). Hasil penilaian ini dijadikan dasar 

perbaikan perangkat pembelajaran sebelum dilaksanan penelitian. 

2. Angket  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Dalam angket 

tersebut tersedia jawaban, pengisian angket dilakukan dengan memberikan check list 

(√) pada jawaban yang mereka anggap sesuai dengan keadaan mereka. Angket yang 

digunakan pada penelitian berupa angket pelaksanaan validasi perangkat penelitian 

dan angket respon mahasiswa tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif metode STAD. 

3. Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes praktikum,yaitu pembuatan 

pola busana wanita berdasar desain yang menitikberatkan pada penerapan macam garis 

hias pada busana wanita. Lembar penilaian yang digunakan berupa lembar penilaian 

psikomotor. 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Validasi perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang divalidasi meliputi silabus, RPP, dan LP. Validasi 

ini dilakukan oleh dosen dan guru dengan mengisi lembar angket. Hasil penilaian dari 

masing-masing dianalisa berupa prosentase dengan rumus: 

Prosentase (%) =
𝛴(𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛×𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛)

𝑛×𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
× 100%    

 .........(3.1) 

Hasil prosentase dari masing-masing subyek kemudian dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Penilaian Kuantitatif Validasi (%) =
𝐴+𝐵

2
   ............(3.2) 

Keterangan :  

n = Jumlah seluruh butir angket 
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A = Presentase penilaian dosen Unesa 

B = Presentase penilaian dosen Ubaya 

 

Hasil pengisian angket validasi akan diolah dan diukur menggukan interval pada 

skala likert dibawah ini. 

Tabel 1 Kriteria kevalidan perangkat penelitian 

% Respons 

Mahasiswa 
Keterangan 

0-20 Sangat Lemah 

21-40 Lemah 

41-60 Cukup 

61-80 Kuat 

81-100 Sangat Kuat 

(Sumber Riduwan, 2011:23) 

Dalam penelitian ditetapkan nilai kelayakan produk minimal “C” kriteria cukup. 

Dengan demikian, jika hasil akhir penilaian validator memberi penilaian pada interval 

41-60 atau cukup, maka produk perangkat penelitian layak digunakan sebagai 

perangkat pembelajaran. 

 

2. Analisis Hasil Belajar 

Analisis hasil belajar siswa menggunakan rata-rata hasil nilai pretest dan posttest 

mahasiswa jurusan Design Fashion Product. Hipotesis yang tertulis menyatakan 

bahwa hasil belajar siswa kelas KP-A jurusan Design Fashion Product setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif metode STAD adalah lebih besar atau sama 

dengan 75. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis Uji-t satu pihak kiri adalah sebagai berikut 

ini: 

a) Merumuskan hipotesis  

Ho = hasil belajar siswa kelas KP-A jurusan Design Fashion Product setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif metode STAD adalah lebih besar 

atau sama 75. 

Ha = hasil belajar siswa kelas KP-A jurusan Design Fashion Product setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif metode STAD adalah lebih kecil 

dari 75. 
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Bentuk statistik : 

Ho : µo ≥ 75 

Ha : µa < 75 

 

3. Analisis Respon Siswa 

Analisis respon mahasiswa dilakukan setelah menyebarkan angket respon pada 

mahasiswa. Hasil analisis angket respon mahasiswa digunakan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif metode STAD pada materi basic 

pattern making. Angket yang digunakan merupakan angket yang mempunyai 

pernyataan positive dan negative. Hasil pengisian angket diolah menggunakan rata-

rata pengisian dan diukur menggunakan interval pada skala likert dibawah ini. 

Tabel 2. Kriteria respon mahasiswa 

% Respon 

mahasiswa 
Keterangan 

0-20 Buruk Sekali 

21-40 Buruk 

41-60 Sedang 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

(Sumber Riduwan, 2012:15) 

 

Hasil Analisis Tingkat Kelayakan Perangkat Penelitian 

Perangkat penelitian terlebih dahulu divalidasi untuk mendapatkan hasil layak atau 

tidaknya digunakan sebagai alat atau sarana pendukung penelitian. Perangkat penelitian 

divalidasi oleh dua validator yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya dan 

Universitas Surabaya. 

Validasi dilakukan kedua validator dan dirata-rata dengan rumus 3.5. 

Rerata keseluruhan = 
∑ 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 

∑ 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 
..........(3.5) 

Tabel 3. Hasil Prosentase Skor Validasi Soal 

No Kriteria Penilaian 
Hasil 

Penilaian 
Keterangan 

1 Perwajahan dan Tata Letak 80,00% Kuat 

2 Materi 85,00% Sangat Kuat 

3 Bahasa 75,00% Kuat 
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Rerata keseluruhan = 
∑ 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 

∑ 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 
  

= 
80% +  85% + 75% 

3
  

= 80,00% 

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata validasi ketiga aspek, didapatkan hasil 

80,00%. Perangkat pembelajaran lembar penilaian dikategorikan sangat kuat dengan 

rerata berada pada rentang 61%-80%. Soal  yang dibuat layak digunakan sebagai 

perangkat pembelajaran pada penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Surabaya pada jurusan Design Fashion 

Product pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Penelitian dimulai dengan 

melakukan validasi perangkat penelitian, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran 

materi pengukuran posisi horizontal dengan model pembelajaran kooperatif metode 

STAD, dan diakhiri dengan pengisian angket oleh mahasiswa. 

Pengambilan data pertama pada penelitian ini berupa pelaksanaan validasi perangkat 

penelitian. Perangkat penelitian harus divalidasi terlebih dahulu agar perangkat yang 

digunakan benar-benar valid dan siap untuk digunakan pada penelitian di sekolah. 

Pengambilan data selanjutnya berupa hasil belajar yang dipakai sebagai pengukuran hasil 

belajar dari masing-masing siswa. Data selanjutnya diperoleh dari pengisian angket yang 

sebelumnya telah divalidasi oleh para validator. Hasil dari angket respon ini digunakan 

sebagai penilaian siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan. 

1. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar mahasiswa didapatkan setelah pemberian tes disetiap akhir 

pertemuan. Hasil belajar yang didapat dikerjakan oleh mahasiswa secara individu 

setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

metode STAD. Mahasiswa diberikan dua kali tes, yakni pretest dan posttest. Pada 

pretest diberikan soal pembuatan pola dasar berdasarkan ukuran standar (M), 

sedangkan pada soal posttest mahasiswa diberikan soal pembuatan pola dasar 

berdasarkan ukuran individu. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program 

Ms. Excel 2007, didapat rata-rata nilai tes hasil belajar mahasiswa kelas KP-A sebesar 

66,90 pada pretest dan 83,82 pada posttest.. Dari kedua perhitungan rata-rata data 

tunggal tes hasil praktikum mahasiswa, didapatkan peningkatan hasil belajar 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif metode STAD. Hasil rata-rata didapat 

dari hitungan (mean) data tunggal dibawah ini : 

�̅�1=
∑Xi

n
   ....................................(4.1) 

�̅�1 = 
∑Xi

n
 = 

(1538,9)

23
 = 66,908 

�̅�2 = 
∑Xi

n
 = 

(1927,8)

23
 = 83,816 

2. Angket Respon Mahasiswa 

Respon mahasiswa didapatkan dengan pengisian angket oleh mahasiswa di akhir 

pelaksanaan penelitian. Angket respon diisi oleh mahasiswa kelas KP-A. Rata-rata 

respon yang diberikan oleh mahasiswa dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

memakai metode yang digunakan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya.  

Rekapitulasi pengisian angket oleh mahasiswa didapatkan rata-rata sebesar 71% 

atau terletak pada interval antara 61%-80%. Dalam hal ini kriteria penggunaan model 

pembelajaran kooperatif metode STAD adalah baik. Penggunaan model ini dapat 

dilanjutkan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh beberapa simpulan sebagai 

berikut. 

1. Hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif metode STAD pada mata pelajaran basic pattern making terhadap hasil 

belajar mahasiswa kelas KP-A Ubaya berlangsung sesuai perencanaan pada RPP 

dengan rata-rata pada kedua pertemuan adalah 66,90 pada pretest dan 83,82 pada 

posttest. 

2. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif metode STAD mendapatkan respon baik 

dari mahasiswa sebagai pelaksana pembelajaran. Hasil rekapitulasi respons 

mahasiswa sebesar 82,1%. 
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ABSTRAK 

 
Pada era kompetensi abad XXI, dunia usaha dan industri tidak hanya 

membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang memiliki technical skills yang 

handal, tetapi juga keterampilan non-teknis yang seimbang. Keterampilan non-

teknis tersebut biasa disebut dengan employability skills yang meliputi 

keterampilan berkomunikasi, kerjasama dalam tim, memecahkan masalah, 

mengambil inisiatif, manajemen kegiatan, mengolah diri, kemampuan dalam 

belajar, penggunaan teknologi, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan 

keterampilan dalam peningkatan kualitas individu. Penyiapan siswa SMK agar 

memiliki technical skills dan employability skills berpangkal pada implementasi 

pembelajaran di sekolah. Pengukuran technical skills biasa dilakukan melalui 

kegiatan evaluasi formatif dan sumatif, sedangkan untuk pengukuran 

employability skills hanya terbatas pada penilaian afektif yang kurang 

komprehensif.  Artikel penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

employability skills siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ) kelas XII SMKN 2 Probolinggo sejumlah 113 siswa 

menggunakan pendekatan kuantitatif rancangan non eksperimen jenis survei 

yang bersifat ex-post facto. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat employability 

skills siswa SMK masuk dalam kategori tinggi (mean=3,00). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa TKJ SMKN 2 Probolinggo telah 

memenuhi target capaian Sumber Daya Manusia (SDM) abad XXI, yang 

meliputi delapan kompetensi. Kompetensi abad XXI yang dimaksud yaitu: (1) 

keterampilan berkomunikasi, (2) keterampilan bekerja sama dalam tim, (3) 

keterampilan memecahkan masalah, (4) keterampilan dalam mengambil inisiatif 

dan berusaha, (5) keterampilan merencanakan dan mengatur kegiatan, (6) 

keterampilan mengolah diri, (7) keterampilan dalam belajar, dan (8) 

keterampilan menggunakan teknologi.  

 

Kata kunci :  employability skills, keterampilan, siswa SMK. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan aspek penting yang menjadi kebutuhan utama setiap 

manusia. Pendidikan menciptakan perubahan sikap dan etika pada diri seseorang. 

Perubahan tersebut berawal dari yang kurang baik menjadi semakin baik, dari yang 

kurang paham menjadi semakin paham, dan seterusnya. Masalah pendidikan merupakan 

masalah yang menyangkut kepentingan semua orang, tidak hanya menyangkut investasi 

dan kondisi bangsa di masa sekarang, tapi dampaknya akan dirasakan dimasa mendatang 



 

68 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

(Kuncoro, 2009:2). Melalui program pendidikan, manusia Indonesia dapat meningkatkan 

kompetensinya dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan, terlebih lagi dilingkup 

dunia pendidikan yang lulusannya harus mampu bersaing dengan bangsa lain dan siap 

untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara substansi merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, berjiwa 

wirausaha, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa serta mampu 

mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global. Sistem pendidikan 

SMK dituntut untuk menghasilkan learning outcome yang sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja (Wagiran, 2008:1826). Tujuan tersebut tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 Pasal 15 yang menyebutkan tujuan khusus SMK adalah menyiapkan siswa 

agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan 

yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai 

dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Clarke & Winch (2007:62) 

menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan upaya pengembangan sosial 

ketenagakerjaan, pemeliharaan, percepatan, dan peningkatkan kualitas tenaga kerja 

tertentu dalam rangka peningkatkan produktivitas masyarakat. 

   Kurikulum pendidikan kejuruan dirancang khusus untuk memfasilitasi peserta 

didik agar dapat menguasai suatu bidang keahlian baik dalam aspek soft skills maupun 

hard skills dengan harapan menjadi SDM yang siap memasuki dunia kerja dan terjun 

dalam kehidupan bermasyarakat, serta memiliki sikap yang baik dan sesuai norma yang 

berlaku di masyarakat. Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa kurikulum pendidikan 

SMK bertujuan untuk: (1) mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi atau meluaskan pendidikan dasar; (2) meningkatkan kemampuan 

peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitarnya; (3) meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kesenian; (4) menyiapkan peserta didik untuk memasuki 

lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. 

Keberadaan SMK dalam mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang 

terampil masih perlu ditingkatkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) menyebutkan 

bahwa jumlah pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang. Tingkat 
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Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 5,81% pada Februari 2015 

menjadi 6,18% pada Agustus 2015, dengan rincian TPT untuk pendidikan SMK 

menempati posisi tertinggi sebesar 12,65%, disusul TPT SMA 10,32%, sedangkan TPT 

terendah pada tingkat pendidikan SD ke bawah sebesar 2,74%. Survei lain menunjukkan 

temuan yang cukup memprihatinkan dimana lulusan SMK memiliki persentase terbesar 

dalam pengangguran dengan perbandingan satu dari enam lulusan SMK masuk kategori 

menganggur (Widiaty, 2013 dan Jatmoko, 2013).  

Fakta empirik tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan belum tercapai. Belum semua lulusan SMK dapat memenuhi 

tuntutan lapangan kerja sesuai dengan spesialisasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya 

kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan SMK dengan keterampilan 

yang dibutuhkan di dunia industri. Bekal keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan 

di sekolah belum cukup menjawab kebutuhan dunia kerja. Beberapa faktor yang 

diidentifikasi menjadi masalah tidak terserapnya lulusan pendidikan kejuruan, antara lain: 

(1) informasi yang diperoleh tidak cukup mendukung untuk memperoleh pekerjaan; (2) 

industri pada umumnya mencari tenaga kerja yang berpengalaman; (3) keluhan pihak 

industri bahwa banyak lulusan SMK tidak memiliki keterampilan yang sesuai, terutama 

employabilitas untuk dapat survive dan bertahan pada berbagai situasi dan kondisi kerja 

(Hanafi, 2012:108).  

Karakteristik dunia kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri pada 

abad XXI mengalami perubahan dengan cepat (Tome, 2007:336). Salah satu ciri industri 

abad XXI adalah semakin meningkatnya kebutuhan akan atribut-atribut keterampilan 

generik yang harus dimiliki oleh para pekerja (Gibb, 2004:7). Hasil survei lain 

menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan lebih mengutamakan 

employability skills/soft skills daripada kemampuan hard skills (Sutabri, 2007). Oleh 

karena itu, pendidikan yang berorientasi dunia kerja melalui penguasaan keterampilan 

teknis dan keterampilan employabilitas sangat diperlukan guna menopang pengembangan 

ekonomi di abad XII (Esposto & Meagher, 2007:2). 

Bennett (2006:1) menyebutkan bahwa tantangan terbesar dunia pendidikan 

kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik 

(academic skills), kemampuan pada penguasaan keterampilan yang spesifik (technical 

skills), dan kemampuan employabilitas (employability skills) yang seimbang. Lulusan 
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SMK dapat menjadi tenaga kerja yang terampil dan berkualitas apabila benar-benar 

menguasai aspek hard skills dan soft skills (Sudana, 2014:459). Aspek hard skills  yaitu 

kecakapan teknis, sedangkan soft skills adalah kecakapan tingkah laku. Hard skills dan 

soft skills dibentuk melalui proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahliannya, 

baik pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Pembentukan sikap yang 

mendukung aspek employability skills/soft skills peserta didik memerlukan proses berkala 

dan berkelanjutan secara masif dan komprehensif, agar lulusan SMK dapat memenuhi 

standar yang dibutuhkan dunia kerja dan industri serta menjadi tenaga kerja yang 

profesional.  

Dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terdapat beberapa 

kompetensi keahlian. Penentuan jenis kompetensi keahlian dipengaruhi oleh kesempatan 

kerja atau kebutuhan tenaga kerja. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) merupakan salah 

satu kompetensi keahlian yang menghasilkan lulusan siap berkerja menjadi teknisi TIK, 

administrator TIK, dan network analyst di pasar kerja global. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini telah menjadikan sebagian besar pekerjaan 

menggunakan teknologi informasi, sehingga permintaan pasar terhadap program keahlian 

TKJ tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka penyiapan lulusan TKJ yang sesuai dengan 

tuntutan abad XXI harus diupayakan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Dari pemaparan yang telah diulas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

lulusan yang berkualitas dari lembaga pendidikan, khususnya SMK, yang sesuai dengan 

tuntutan dunia industri abad XXI adalah lulusan yang memiliki employability skills yang 

tinggi, selain kemampuan akademik dan kemampuan teknikal. Oleh karena itu, pada 

artikel penelitian ini dideskripsikan tentang tingkat employability skills siswa SMK, 

khususnya kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) untuk memasuki 

dunia kerja.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data survey dan studi dokumentasi. Survei digunakan 

untuk mengungkap dan mendeskripsikan data tentang employability skills siswa SMK 

yang terdiri dari keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama dalam tim, 

keterampilan memecahkan masalah, keterampilan dalam mengambil inisiatif dan 
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berusaha, keterampilan merencanakan dan mengatur kegiatan, keterampilan mengolah 

diri, keterampilan dalam belajar, dan keterampilan menggunakan teknologi. Studi 

dokumentasi dilakukan untuk mengungkap dan mendeskripsikan jumlah siswa yang aktif 

pada tahun ajaran 2016/2017 pada sekolah sampel. Populasi penelitian survei ini adalah 

siswa SMK Negeri 2 Probolinggo kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. 

Sampel penelitian merupakan siswa kelas XII yang pada tahun ajaran ini akan lulus 

dengan jumlah sebesar 113 siswa. 

Sesuai dengan teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Instrumen dikembangkan berdasarkan variabel penelitian 

dengan prinsip garpu tala dengan cara menelaah konstruk variabel penelitian, 

menerjemahkan dalam bentuk kisi-kisi, dan menelaah kondisi di lapangan. Sebelum 

digunakan untuk mengambil data, instrumen terlebih dahulu divalidasi isi oleh ahli 

(expert judgement) dan dilakukan validasi konstruk secara empirik di lapangan. Hasil 

validasi ahli masuk dalam kriteria sangat tinggi, sedangkan hasil uji validasi konstruk 

(validasi butir) menunjukkan bahwa keseluruhan butir masuk dalam kriteria valid. 

Analisis selanjutnya adalah uji reliabilitas instrumen, dengan hasil realibilitas masuk 

dalam kategori sangat reliabel. Kuesioner employability skills menggunakan skala likert 

dengan empat alternatif jawaban, yaitu tidak kompeten (1), kurang kompeten (2), 

kompeten (3), dan sangat kompeten (4).   

Sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ada, teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif memberikan 

gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang 

aspek-aspek employability skills yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. 

Langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif yaitu: memberikan skor pada setiap 

indikator; menentukan nilai rerata; menentukan nilai modus; dan menafsirkan makna. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, analisis dan interpretasi dilakukan pada 

tiap indikator. Teknik analisis deskriptif yang digunakan adalah dengan pemakaian tabel 

frekuensi, persentase rerata masing-masing butir digunakan rumus: 

 

    

 

Keterangan: 

P  = persentase yang dicari; 
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F  = skor tiap indikator; 

N = skor ideal (Sudjana, 2005). 

 

Hasil perhitungan persentase kemudian dikonsultasikan pada kategori penafsiran 

skor dalam analisis deskriptif data sebagaimana Tabel 1.  

 

Tabel 1  Kategori Penafsiran Skor dalam Analisis Deskriptif 

No. Interval Kategori 

1 3,25 – 4,00 Sangat Tinggi 

2 2,50 – <3,25 Tinggi 

3 1,75 – <2,50 Rendah 

4 1,00 – <1,75 Sangat Rendah 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan utama pendidikan kejuruan (SMK) adalah mempersiapkan para peserta 

didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Konsekuensi logis untuk pencapaian tujuan 

utama tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan di SMK, selain harus mampu 

memberikan keterampilan teknik (technical skills) kepada peserta didiknya, juga harus 

mampu memberikan berbagai soft skills, termasuk employability skills, yang 

memungkinkan lulusannya mampu menjadi pekerja yang profesional, maju, dan sukses 

dalam pekerjaannya. Commenwealth of Australia (2006) menyatakan bahwa 

employability skills menunjuk pada kompetensi dan berbagai kecakapan non-teknikal 

yang dapat membuat seseorang mampu berpartisipasi secara efektif dan sukses di tempat 

kerja. 

Kondisi empiris kesiapan employability skills siswa SMKN 2 Probolinggo 

kompetensi keahlian TKJ untuk memasuki dunia kerja dijabarkan menjadi delapan 

keterampilan, yaitu: (1) keterampilan berkomunikasi (communication skills), (2) 

keterampilan bekerja sama dalam tim (teamwork skills), (3) keterampilan memecahkan 

masalah (problem-solving skills), (4) keterampilan dalam mengambil inisiatif dan 

berusaha (initiative and enterprise skills), (5) keterampilan merencanakan dan mengatur 

kegiatan (planning and organizing skills), (6) keterampilan mengolah diri (self-

management skills), (7) keterampilan dalam belajar (learning skills), dan (8) keterampilan 

menggunakan teknologi (technology skills). Hasil analisis kondisi empiris employability 

skills siswa, secara garis besar disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Grafik Rerata Aspek Employability Skills 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata aspek Employability 

Skills sebesar 3,00. Hal ini dapat diartikan bahwa employability skills siswa SMKN 2 

Probolinggo masuk dalam kategori tinggi. Rata-rata keterampilan berkomunikasi (1) 

siswa masuk dalam kategori tinggi (mean=3,00). Hal ini mempunyai makna bahwa siswa 

memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami presentasi yang disampaikan orang 

lain; kemampuan menulis untuk mengkomunikasikan pikiran, ide, informasi, dan pesan; 

dan kemampuan menyampaikan informasi secara lisan yang baik. 

Aspek keterampilan bekerja sama dalam tim merupakan salah satu keterampilan 

yang sangat dibutuhkan dalam bekerja. Seorang pekerja biasa dihadapkan pada pekerjaan 

yang harus dikerjakan dalam tim (team work).Keterampilan bekerja sama yang dimiliki 

siswa  SMKN 2 Probolinggo masuk dalam kategori tinggi (mean=3,14).  Hal ini 

mempunyai arti bahwa siswa memiliki kemampuan mendorong anggota tim untuk 

berpartisipasi aktif dalam pekerjaan; kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan 

memberikan kontribusi untuk kelompok berupa ide, saran, dan usaha; serta kemampuan 

membantu orang lain dalam belajar pengetahuan dan keterampilan yang baik. Hal ini 

terimplementasikan dan terasah dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Keterampilan memecahkan masalah siswa SMKN 2 Probolinggo masuk dalam 

kategori tinggi (mean=2,89). Keterampilan pemecahan masalah merupakan kecakapan 

seseorang, yang mencakup kemampuan berpikir tingkat tinggi, untuk menyelesaikan 

2.75

2.80

2.85

2.90

2.95

3.00

3.05

3.10

3.15

1 2 3 4 5 6 7 8

Kompetensi 3.00 3.14 2.89 2.95 2.90 2.97 2.98 3.15

R
at

a-
ra

ta

Grafik Rerata Aspek Employability Skills



 

74 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

masalah dengan menggunakan  pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang telah 

dimilikinya. Firdaus (2009) juga menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan 

usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai suatu tujuan yang 

tidak segera dapat dicapai. Pada penelitian ini, indikator dari keterampilan memecahkan 

masalah adalah kemampuan mengenali permasalahan dalam pekerjaan; kemampuan 

merumuskan prioritas dalam penyelesaiaan masalah pekerjaan; dan kemampuan 

mengambil keputusan dalam memilih alternatif pemecahan masalah pekerjaan. 

Aspek keterampilan dalam mengambil inisiatif dan berusaha siswa SMKN 2 

Probolinggo masuk dalam kategori tinggi dengan rerata 2,95. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa telah memiliki kecakapan menerjemahkan ide ke dalam tindakan nyata, 

mengidentifikasi peluang untuk berusaha, dan mengembangkan strategi berusaha dengan 

baik.  Keterampilan mengambil inisiatif sangat diperlukan di dunia kerja, untuk 

memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan berusaha terus bergerak untuk melakukan 

beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit.  

Keterampilan merencanakan dan mengatur kegiatan siswa SMKN 2 Probolinggo 

masuk dalam kategori tinggi dengan rerata 2,90. Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan 

siswa dalam mengelola waktu dan prioritas kegiatan, mengambil inisiatif dalam mengatur 

kegiatan, dan membuat tujuan proyek menjadi jelas dan dapat dilaksanakan baik. 

Manajemen waktu dan pengorganisasian yang baik menjadikan kegiatan individu lebih 

jelas dan terjadwal dengan baik, sehingga setiap yang dilakukannya mempunyai implikasi 

pada target yang ditetapkan. 

Aspek keterampilan mengolah diri siswa SMKN 2 Probolinggo masuk dalam 

kategori tinggi (mean = 2,97). Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan siswa dalam 

mengelola pengetahuan dan keyakinan dalam menyelesaikan pekerjaan, membuat 

rencana kerja secara sistematis, dan melaksanakan rencana kerja secara konsisten baik, 

aspek keterampilan berikutnya adalah keterampilan dalam belajar yang terdiri dari 

kemampuan memperbarui pengetahuan dan keterampilan untuk mengakomodasi 

perubahan, kemampuan menerima dan memahami informasi baru dengan cepat, 

kemampuan dalam belajar pengetahuan dan keahlian baru.  

Aspek keterampilan menggunakan teknologi siswa SMKN 2 Probolinggo masuk 

kategori tinggi dengan rerata 3,15. Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan siswa dalam 
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memilih dan menerapkan teknologi yang berkaitan dengan tugas, mengoperasikan 

komputer dasar, dan memahami fungsi peralatan kerja baik. Selain itu, kompetensi siswa 

TKJ juga sudah mendekatkan siswa pada digital literacy sehingga pada aspek 

keterampilan penggunaan teknologi, kemampuan siswa memiliki angka yang baik. Di 

masa depan, siswa yang tidak menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

akan semakin jauh tertinggal. Siswa yang dapat berkembang di masa depan adalah siswa 

yang menguasai TIK karena banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diakses 

melalui media TIK atau internet. 

Berdasarkan paparan data yang telah dijabarkan sebelumnya, employability skills 

dinilai sangat penting, karena karakteristik pekerjaan saat ini menuntut adanya inisiatif, 

fleksibilitas, resiliensi (daya juang), dan kemampuan seseorang untuk menangani 

berbagai jenis pekerjaan. Saat ini, tempat kerja memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya 

mempunyai keterampilan teknik saja, melainkan juga employability skill. Employability 

skills merupakan sejumlah keterampilan non-teknis yang bersifat dapat ditransfer ke 

dalam berbagai bidang pekerjaan, yang terdiri dari kemampuan bekerja secara 

independen, mengelola diri sendiri, bekerja sama dalam tim, beradaptasi dengan 

perubahan, memecahkan masalah-masalah yang kompleks, serta berpikir secara kreatif 

dan inovatif  (Yorke dan Knight, 2006:9; Hager & Holland, 2006:4; dan Tome, 2007:336). 

Tingkat employability skills yang tinggi, dapat membantu para lulusan SMK untuk 

mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahlian yang 

dimilikinya serta sukses pada abad XXI. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digarisbawahi bahwa secara umum 

employability skills siswa TKJ SMKN 2 Probolinggo tergolong tinggi dengan rata-rata 

3,00. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan employability skills siswa masuk dalam 

kategori baik untuk siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Pengembangan 

employability skills siswa dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas dan luar kelas. 

Ini berarti bahwa guna peningkatan keterampilan generik siswa, guru dapat memasukkan 

aspek employability skills dalam intruksional pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

pentingnya employability skills yang harus dimiliki oleh siswa untuk mampu 
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mendapatkan pekerjaan, eksis pada pekerjaan yang diperolehnya, dan berkembang secara 

pesat untuk sukses pada pekerjaannya.  
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ABSTRAK 

 
Kota Malang merupakan kota kreatif dengan bakat-bakat potensial yang 

dapat mengembangkan perekonomian kota dengan sumber kreativitas dan 

keterampilan. Industri kreatif di kota Malang menyumbangkan presentase 7,28% 

pada tahun 2010 dan 43,6% melalui kegiatan ekspor dengan usaha kreatif. 

Besarnya sumbangan industri kreatif di kota Malang menjadikan pemerintah 

kota dan daerah untuk terus menumbuhkan kegiatan ekonomi kreatif dengan 

berbagai subsektor yang dimiliki oleh industri kreatif. Subsektor industri kreatif 

yang menjadi prioritas di kota Malang yaitu video, film, dan fotografi serta 

permainan interaktif dengan spesifikasi film, animasi, digital serta aplikasi. 

Kedua subsektor tersebut dikembangkan oleh para siswa SMK dan alumni SMK. 

SMK dalam industri kreatif memiliki peran dalam kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, dan kecakapan melalui program keahlian yang dimiliki. SMK juga 

dapat membuka peluang usaha/wirausaha bagi para siswa dan alumni. 

Kompetensi pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh SMK, berjalan 

beriringan dengan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, besarnya kontribusi 

SMK dalam industri kreatif, diduga disebabkan oleh: (1) kompetensi 

pengetahuan, (2) keahlian, (3) pemanfaatan teknologi, dan (4) minat wirausaha. 

 

Kata kunci :  industri kreatif , animasi , SMK , kompetensi lulusan , minat 

wirausaha  

 

PENDAHULUAN  

Perekonomian dunia terus berkembang seiring dengan munculnya potensi-potensi 

ekonomi baru yang mampu menopang kehidupan perekonomian masyarakat dunia. 

Berubahnya kegiatan perekonomian masyarakat dunia yang bertumpu pada 

perekonomian berbasis sumber daya alam (SDA) menuju perekonomian berbasis sumber 

daya manusia (SDM) dengan industri dan teknologi informasi mendorong pemerintah 

Indonesia untuk menerapkan perekonomian dengan sistem kegiatan ekonomi kreatif. 

Kegiatan ekonomi kreatif dapat dipresentasikan melalui industri kreatif yang 

bermodalkan ide-ide kreatif, talenta, keterampilan serta ide-ide terbarukan untuk 

menopang perekonomian suatu negara (Kina, 2011).  

Industri kreatif di Indonesia bernaung dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Sondayani, 2013) dengan kontribusi yang meningkat dari tahun ke tahun bagi 
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perekonomian nasional, seperti pada tahun 2008, industri kreatif berkontribusi terhadap 

produk domestik bruto (PDB) sebesar 7,28% dan tahun 2009 sebesar 7,9% dengan target 

sebesar 8,1% di tahun 2014 (Kina, 2011). Besarnya kontribusi industri kreatif terhadap 

perekonomian nasional, mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri kreatif 

melalui kota-kota kreatif yang diterapkan di Indonesia dengan pilihan 14 subsektor 

kelompok industri kreatif, seperti: (1) periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar barang seni, (4) 

kerajinan, (5) desain, (6) fashion, (7) video, film, dan fotografi, (8) permainan interaktif, 

(9) musik, (10) seni pertunjukkan, (11) penerbitan dan percetakan, (12) layanan komputer 

dan piranti lunak, (13) televisi dan radio, dan (14) riset dan pengembangan (Kina, 2011; 

Departemen Perdagangan RI, 2008a). 

Salah satu kota di Indonesia yang menerapkan dan menjadi sorotan kota kreatif 

adalah kota Malang dengan subsektor prioritas adalah subsektor video, film, dan fotografi 

serta permainan interaktif dengan spesifikasi film, animasi, digital serta aplikasi 

(Nasional Republika 2016; Radar Malang, 2016). Industri kreatif subsektor video, film, 

dan fotografi serta permainan interaktif di kota Malang dikembangkan oleh siswa tingkat 

SMK dan para alumni SMK yang terbagi dalam kelompok penggiat, komunitas kreatif, 

dan pelaku usaha kreatif yang terdiri dari individu, komunitas studi, dan perusahaan 

(Industri Bisnis, 2011; Ngobrol Animasi, 2015). 

SMK dalam industri kreatif memiliki peran dalam kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan melalui program keahlian yang dimiliki SMK dan membuka 

peluang usaha/wirausaha sehingga SMK dapat membuka lapangan kerja baru melalui 

para lulusan dan meningkatkan perekonomian nasional. Kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, kreativitas, dan inovasi semuanya dapat berjalan beriringan dan 

mendapatkan hasil sesuai dengan pemanfaatan teknologi. Sonhadji (2012) dan 

Simatupang, dkk (2008) menyatakan bahwa dampak perkembangan teknologi merupakan 

faktor penting yang dipertimbangkan dalam pendidikan kejuruan serta menjadi kunci 

keberhasilan pertumbuhan ekonomi kreatif.  

Oleh karena itu, pemaparan terkait dengan industri kreatif dan pendidikan kejuruan 

dalam konteks SMK, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi industri kreatif di kota Malang dalam subsektor video, film, dan fotografi 

serta permainan interaktif dalam bidang animasi, antara lain: (1) kompetensi 

pengetahuan, (2) keahlian, (3) pemanfaatan teknologi, dan (4) minat wirausaha.  



 

80 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

INDUSTRI KREATIF DAN IMPLEMENTASINYA  

Industri kreatif merupakan industri yang berfokus pada suatu bidang heterogen 

yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan kreatif yang bervariasi dengan bersumber dari 

kreativitas, keterampilan, kecakapan, bakat, originalitas gagasan, seni, dan teknologi yang 

dikelola untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan lapangan kerja. Secara garis 

besar industri kreatif adalah perpaduan aplikasi kreatif, ekpresi kreatif, dan teknologi 

kreatif (Programme Periphery Northern, 2007).  

 

Implementasi Industri Kreatif di Kota Malang 

Malang merupakan kota dengan sejumlah talenta yang dapat dikembangkan dalam 

berbagai sektor. Kawasan Malang dinilai memiliki bakat-bakat potensial yang dapat 

mengembangkan perekonomian kota untuk dapat bersaing dengan kota-kota lain di 

Indonesia bahkan dengan negeri tetangga. Begitu pula dalam sektor industri kreatif, kota 

Malang dinilai tepat untuk menjadi ikon kota kreatif di Jawa Timur bersama kota 

Surabaya, dengan argumentasi bahwa kota Malang memiliki banyak usaha kreatif yang 

berpotensi tinggi serta layak untuk dikembangkan, sehingga memiliki sumbangan besar 

terhadap ekonomi kreatif, khususnya ekonomi kreatif di kota Malang (Industri Bisnis, 

2011). Industri kreatif di kota Malang menyumbangan presentase sebesar 7,28% pada 

tahun 2010 melalui ekonomi kreatif dan 43,6% melalui kegiatan ekspor dengan usaha 

kreatif serta menurunnya angka kemiskinan menjadi 5,95% pada tahun 2010 (Industri 

Bisnis, 2011).  

Sektor industri kreatif yang mengantarkan dan menjadi prioritas di kota Malang 

adalah film, animasi, dan digital serta aplikasi yang terbagi pada subsektor video, film, 

dan fotografi serta permainan interaktif (Nasional Republika, 2016; Radar Malang, 2016). 

Film dan animasi menjadi sorotan penting bagi Pemerintahan Kota Malang untuk 

mengembangkan ikon kota kreatif serta terus menumbuhkan kegiatan ekonomi kreatif. 

Film dan animasi sebagai sektor industri kreatif digarap oleh para siswa serta alumni 

SMK dengan berbagai bidang keahlian yang digeluti (Industri Bisnis, 2011; Ngobrol 

Animasi, 2015). Siswa dan alumni SMK merupakan sumber daya manusia animasi 

terbesar di kota Malang serta tenaga kerja yang terserap paling banyak di kota-kota besar 

Indonesia dan Negara maju di belahan Dunia untuk bidang animasi (Ngobrol Animasi, 

2015; Radio Republik Indonesia, 2015). Siswa dan alumni SMK yang tergabung dalam 

kelompok penggiat, komunitas kreatif, dan pelaku usaha kreatif memiliki peran penting 
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dalam memajukan dan mengembangan industri kreatif serta ekonomi kreatif di kota 

Malang. Keterampilan dan kecakapan menjadi keunggulan para siswa dan alumni SMK 

dalam industri kreatif.  

 

KONTRIBUSI KOMPETENSI PENGETAHUAN, KEAHLIAN, PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI, DAN MINAT WIRAUSAHA DENGAN IMPLEMENTASI 

INDUSTRI KREATIF  

 

Kontribusi Kompetensi Pengetahuan dalam Implementasi Industri Kreatif  

Kompetensi merupakan bagian terpenting bagi bidang kejuruan untuk 

merepresentasikan kesiapan individu pada suatu pekerjaan atau kelompok kerja. 

Kompetensi pengetahuan dapat direpresentasikan sebagai kemampuan terobservasi 

berupa pengetahuan dan pemahaman yang dibutuhkan oleh individu untuk melakukan 

atau melaksanakan pekerjaan dengan bidang spesifik/tertentu yang tercermin dalam 

perilaku, peran, tugas, dan profesi (Sukmadinata, 2012). Pekerjaan dengan bidang 

spesifik/tertentu dalam pembahasan ini adalah bidang keahlian animasi. 

Dalam industri kreatif, kompetensi pengetahuan sangatlah penting untuk dimiliki 

oleh pelaku kreatif. Wiko (2010) menyatakan bahwa landasan dari konsep ekonomi 

kreatif yang terbangun dari industri kreatif adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal 

ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Khayati (2009) bahwa industri kreatif 

membutuhkan dukungan yang berbasis pengembangan kreativitas, pengembangan 

wawasan keilmuan dan akademik, serta pembekalan dasar keahlian. Pengaruh positif 

ditunjukkan oleh hasil penelitian Wicaksono (2012) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri kreatif. 

Pembahasan paper ini hanya difokuskan pada kompetensi pengetahuan bidang 

keahlian animasi. Rizaldi, dkk (2011) mengemukakan bahwa kualitas animasi dan 

kompetensi sumber daya manusia animasi SMK dalam hal kompetensi pengetahuan 

memiliki peranan penting dalam pengembangan industri kreatif animasi. Jadi, semakin 

tinggi kompetensi pengetahuan yang dimiliki maka semakin berpengaruh pula kualitas 

animasi yang dihasilkan dalam industri kreatif animasi. Oleh karena itu, kompetensi 

pengetahuan terhadap implementasi industri kreatif, memiliki kontribusi yang signifikan 

terhadap implementasi industri kreatif.  

 

 



 

82 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Kontribusi Keahlian dalam Implementasi Industri Kreatif  

Keterampilan adalah kecakapan psikomotor yang merupakan manisfestasi 

wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya (Damasanti, 2013). 

Simatupang, dkk (2008) menyatakan industri kreatif membutuhkan kemampuan 

terspesialiasi menurut keahlian dan kebutuhan kerja. Jika dikaitan dengan pendidikan 

kejuruan dalam hal ini SMK, maka yang dimaksud kemampuan terspesialiasi adalah 

kompetensi keahlian yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan bidang keahlian yang 

dimiliki. Pembahasan ini merupakan pembahasan terkait bidang keahlian animasi, oleh 

karena itu untuk tuntutan pemenuhan kompetensi keahlian difokuskan pada bidang 

animasi.  

Rizaldi, dkk (2011) mengemukakan bahwa kompetensi keahlian memiliki 

kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri kreatif, khususnya industri 

animasi. Kualitas animasi SMK memiliki peranan penting dalam pengembangan industri 

kreatif, dengan kemampuan menggambar siswa SMK sebagai kontribusi terbesar dalam 

menentukan kualitas animasi. Wicaksono (2012) menambahkan bahwa kategori tertinggi 

dan pengaruh positif dalam industri kreatif terlihat pada skill.  

Konsep industri kreatif terbangun dan dimunculkan sebagai pengembangan 

psikomotorik bagi proses kreatif (Khayati, 2009). Oleh karena itu, keahlian terhadap 

implementasi industri kreatif, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap implementasi 

industri kreatif.  

Kontribusi Pemanfaatan Teknologi dalam Implementasi Industri Kreatif  

Simatupang, dkk (2008) menyatakan bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi saat 

ini adalah kemampuan untuk mengerahkan dan memanfaatkan teknologi dan talenta yang 

dimiliki. Oleh karena itu, memadukan ide, seni, dan teknologi dalam mengembangkan 

ekonomi kreatif mutlak untuk dilakukan. Pemanfaatan teknologi dalam industri kreatif 

menurut Rukmi, dkk (2012) dilandasi atas unit bisnis industri kreatif yang tengah dijalani.  

Peran pemanfaatan teknologi dalam industri kreatif mendukung peningkatan 

produksi, penciptaan inovasi, dan meningkatnya daya kreativitas (Fitriana, dkk, 2012; 

Susilo, 2007). Oleh karena itu, kontribusi signifikan dalam hal pemanfaatan teknologi 

berdasar pada tingkat penggunaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi. Semakin 

tinggi penggunaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan maka 

menjadikan industri kreatif semakin maju dan berkembang (Sugiono, 2014).  
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Kontribusi Minat Wirausaha dalam Implementasi Industri Kreatif  

Sinergi kewirausahaan dan industri kreatif adalah keharusan karena hal ini 

merupakan 2 (dua) bidang yang saling melengkapi. Banyaknya small office - home office 

adalah salah satu bukti bahwa perkembangan industri kreatif semakin pesat dan banyak 

dilirik oleh para pelaku usaha. Priyono (2012) menyatakan bahwa kewirausahaan dalam 

kategori membuka lapangan kerja di sektor kreatif dapat dipengaruhi oleh minat 

wirausaha. Priyono juga menyatakan bahwa pengembangan minat berwirausaha 

berpengaruh pada keberadaan industri kreatif. Kewirausahaan dan industri kreatif dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap iklim bisnis positif.  

Yuswati (2009) menambahkan Sekolah dalam hal ini SMK merupakan tempat 

untuk mengembangkan jiwa wirausaha (softskill) untuk diterapkan pada industri kreatif. 

Dukungan terhadap industri kreatif diperoleh melalui entrepreneuship dengan kontribusi 

terkuat adalah minat berwirausaha. Selain itu, industri kreatif berkaitan erat dengan 

pendidikan kewirausahaan dan pendidikan vokasi kejuruan yang mencakup teknis 

(Sugiono, 2014).  

 

KONTRIBUSI PENGETAHUAN, KEAHLIAN, DAN PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI DENGAN MINAT WIRAUSAHA  

 

Kompetensi pengetahuan yang diperoleh seseorang di Sekolah mampu memberikan 

wawasan dan pemahaman terkait bidang keahlian dan kewirausahaan. Yuswati (2009) 

mengemukakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesiapan berwirausaha. 

Berwirausaha dapat diterapkan pada berbagai sektor industri kreatif. Selain kompetensi 

pengetahuan, keahlian juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi 

keinginan seseorang untuk membuka usaha. Wicaksono (2012) menyebutkan bahwa 

kategori tinggi pada wirausahawan yang bergelut pada industri kreatif adalah keahlian. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuswati (2009) juga menunjukkan bahwa keinginan 

dan kesiapan berwirausaha dipengaruhi oleh aplikasi keahlian yang dikembangkan dalam 

dunia industri kreatif. Sugiono (2014) menambahkan bahwa keterbatasan keterampilan 

mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan entrepreneurship dalam 

hal ini adalah sektor industri kreatif.  

Sinergi kompetensi pengetahuan dan keahlian dalam berwirausaha juga didukung 

oleh peran pemanfaatan teknologi. Hubungan teknologi dengan minat wirausaha terlihat 
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pada inovasi produk sehingga tercipta produk dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi. 

Sugiono (2014) menyatakan bahwa inovasi dalam hal produk yang didukung oleh 

teknologi memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan industri kreatif dan 

memperkuat keinginan seseorang untuk berperan dalam industri kreatif. Fitriana, dkk 

(2012) juga mengemukakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa 

kreativitas dan inovatif ditekankan pada produk yang dihasilkan dalam sektor industri 

kreatif.  

Rukmi (2012) dan Poerwanto (2012) menambahkan peningkatan variasi produk 

yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan minat berwirausaha 

seseorang dalam sektor industri kreatif.  

 

KESIMPULAN 

Industri kreatif subsektor video, film, dan fotografi serta permainan interaktif di 

kota Malang dikembangkan oleh siswa SMK dan para alumni SMK yang terbagi dalam 

kelompok penggiat, komunitas kreatif, dan pelaku usaha kreatif yang terdiri dari individu, 

komunitas studi, dan perusahaan.  

SMK dalam industri kreatif memiliki peran dalam kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan melalui program keahlian yang dimiliki SMK dan membuka 

peluang usaha/wirausaha sehingga SMK dapat membuka lapangan kerja baru melalui 

para lulusan dan meningkatkan perekonomian nasional. Kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, kreativitas, dan inovasi semuanya dapat berjalan beriringan dan 

mendapatkan hasil sesuai dengan pemanfaatan teknologi.  

Kualitas animasi dan kompetensi sumber daya manusia animasi SMK dalam hal 

kompetensi pengetahuan memiliki peranan penting dalam pengembangan industri kreatif 

animasi, semakin tinggi kompetensi pengetahuan yang dimiliki maka semakin 

berpengaruh pula kualitas animasi yang dihasilkan dalam industri kreatif animasi. 

Sedangkan untuk keahlian sebagai kontribusi tertinggi dalam industri kreatif ditunjukkan 

melalui kemampuan menggambar siswa SMK sebagai dalam menentukan kualitas 

animasi. Sinergi kompetensi pengetahuan dan keahlian yang didukung oleh pemanfaatan 

teknologi mencakup penciptaan inovasi, dan meningkatnya daya kreativitas. Semakin 

tinggi tingkat penggunaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi maka semakin 

maju dan berkembang pula industri kreatif yang ada.  
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Seluruh keterkaitan antara kompetensi pengetahuan, keahlian, dan pemanfaatan 

teknologi dikemas dalam kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja di sektor kreatif 

yang dipengaruhi oleh minat wirausaha dan SMK menjadi tempat untuk mengembangkan 

jiwa wirausaha untuk diterapkan pada industri kreatif.  

Minat wirausaha dalam hal kompetensi pengetahuan, keahlian, dan pemanfaatan 

teknologi terlihat dalam hal (1) wawasan dan pemahaman terkait bidang keahlian dan 

kewirausahaan, (2) keinginan dan kesiapan seseorang untuk membuka usaha, dan (3) 

terciptanya inovasi produk dan kreativitas tinggi.  
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ABSTRAK 

 

Praktikum menggunakan komponen asli belum maksimal karena 

perlengkapan yang digunakan belum memadai. Saat kegiatan praktikum, banyak 

siswa tidak mampu menjelaskan secara baik cara kerja komponen atau rangkaian 

elektronika. Siswa memhami cara merangkai atau menjalankan rangkaian, tetapi 

siswa belum paham cara kerja rangkaian yang dibuat. Penelitian ini bertujuan: 

(1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap fungsi komponen dan cara kerja 

rangkaian, (2) Meningkatkan nilai sikap dan keterampilan siswa, (3) 

Meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian 

dilakukan pada kelas XI Paket Keahlian Elektronika Industri (XI EI – 2) di SMK 

Negeri 2 Singosari tahun pelajaran 2016/2017. Subjek penelitian pada mata 

pelajaran Sensor dan Aktuator, materi gambar simbol komponen, prinsip kerja, 

dan fungsi dari beberapa sensor, yaitu: LDR, photo transistor, opto-isolator dan 

termistor. Metode penelitian: (1) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas (PTK) model Kemmis dan Taggart selama 3 

siklus melalui 4 tahapan yaitu: (a) perencanaan (planning), (b) tindakan (action), 

(c) pengamatan (observation) dan (d) refleksi (reflection). (2) Strategi 

pembelajaran diberikan melalui praktikum simulasi komputer menggunakan 

program komputer Livewire Professional Edition. Data dan sumber data pada 

penelitian ini adalah: (1) Kinerja guru menggunakan sumber data lembar 

observasi, (2) Interaksi siswa menggunakan sumber data lembar observasi, (3) 

Nilai ujian siswa menggunakan sumber data: (a) hasil tes (pengetahuan), (b) 

lembar observasi keterampilan, dan (c) lembar observasi sikap. (4) Laporan 

tugas siswa menggunakan sumber data laporan praktikum dan portofolio, dan 

(5) Dokumentasi kegiatan menggunakan sumber data foto. Hasil penelitian pada 

siklus I terlihat rerata nilai sikap adalah 88,51, rerata nilai pengetahuan adalah 

68,51 dan rerata nilai keterampilan adalah 90,54. Siklus II, hasil ujian mengalami 

peningkatan dibanding siklus I, yaitu: rerata nilai sikap adalah 92,57, rerata nilai 

pengetahuan 78,65 dan rerata nilai keterampilan adalah 93,92. Siklus III, nilai 

ujian yang diperoleh siswa juga mengalami peningkatan dibanding siklus II, 

yaitu: rerata nilai sikap adalah 93,24, rerata nilai pengetahuan adalah 81,22 dan 

rerata nilai keterampilan adalah 95,27. 

 
Kata kunci :  penelitian tindakan kelas, elektronika industri, simulasi komputer, 

sensor dan aktuator. 

 

PENDAHULUAN  

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan kejuruan adalah dengan cara mengoptimalkan penggunaan sarana dan 

prasarana media pembelajaran khususnya peralatan informasi dan teknologi dalam 
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strategi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pengajar serta para siswa lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualitas Akademik 

dan Kompetensi Guru bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran 

mampu menghindari kesalahan informasi juga agar pembelajaran tersebut nantinya tidak 

bersifat konvensional dalam bentuk lisan dan tulisan yang monoton. Oleh karena itu perlu 

ditambahkan media pembelajaran yang mempunyai fungsi membantu guru menjelaskan 

materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Dengan adanya media, materi yang sulit 

dapat disampaikan melalui media pembelajaran, sehingga tidak terjadi kesalahan konsep. 

Media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh siswa misalnya aplikasi komputer, 

trainer elektronika, CD interaktif, audio dan video pembelajaran, permainan (games), dan 

multimedia. Aplikasi online seperti internet (E-learning ataupun buku elektronik/E-book) 

juga bisa membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena: (1) 

informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah, (2) mampu mengurangi biaya kertas 

dan biaya distribusi peralatan, (3) dapat digunakan untuk media promosi dan orientasi 

siswa, (4) dapat digunakan sebagai sarana komunikasi interaktif, (5) dapat digunakan 

sebagai alat penelitian dan pengembangan, (6) dapat digunakan sebagai sarana E-

commerce produk dan jasa yang ditawarkan siswa, guru atau sekolah (M. Lukman, 

2013:4). 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK memuat tujuan Kurikulum 2013, 

yaitu 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 dikembangkan dengan menyempurnakan pola pikir 

pembelajaran di antaranya: (1) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) 

menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan 

alam, sumber atau media lainnya), (2) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran 

secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang 

dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet), (3) pola pembelajaran alat tunggal 

menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia.  

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai pengajar kelas XI Elektronika Industri di 
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SMK Negeri 2 Singosari, pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator, khususnya pada 

materi LDR, fototransistor, opto-isolator dan termistor, menggunakan teknik ceramah 

diikuti dengan praktikum menggunakan komponen asli (hardware) dan pemberian materi 

menggunakan bahan ajar berbentuk E-book sebagai pegangan siswa. Materi pada bahan 

ajar E-book mampu memberikan gambaran kepada siswa, namun siswa belum cukup 

mengetahui secara detail. Praktikum menggunakan komponen asli juga dirasa belum 

maksimal karena perlengkapan yang digunakan belum memadai. Berdasarkan 

pengamatan peneliti yang telah mengajar di SMK Negeri 2 Singosari dari tahun 2009 

hingga 2016, ketersediaan materi atau bahan ajar pada paket keahlian Elektronika Industri 

secara umum untuk memenuhi kebutuhan minimum pada penyelenggaraan kurikulum 

2013 saja masih belum mencukupi. 

Pembelajaran praktikum siswa menggunakan lembar kerja (Job Sheet) yang 

dibuat oleh guru dan wajib diselesaikan siswa sebagai laporan praktikum. Kondisi di 

dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran berjalan baik di awal kegiatan. Setelah 

kegiatan pembelajaran memasuki tahap praktikum, banyak siswa tidak mampu 

menjelaskan secara baik cara kerja komponen atau rangkaian yang dipelajari. Siswa bisa 

mempelajari cara merangkai atau menjalankan rangkaian, akan tetapi siswa belum paham 

cara kerja rangkaian yang dibuat. Oleh karena itu simulasi menggunakan program 

komputer menjadi alternatif bagi siswa untuk memahami cara kerja komponen atau 

rangkaian. Hal ini karena simulasi komputer dilengkapi dengan gambar animasi bergerak, 

teks, warna dan suara yang bisa menjelaskan prinsip kerja suatu komponen atau rangkaian 

elektronika sensor dan aktuator. 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap fungsi komponen dan cara kerja rangkaian 

pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator materi sensor cahaya (LDR, fototransistor 

dan opto-isolator) dan sensor panas (termistor). 

2. Meningkatkan nilai sikap dan keterampilan siswa pada mata pelajaran Sensor dan 

Aktuator materi sensor cahaya (LDR, fototransistor dan opto-isolator) dan sensor 

panas (termistor). 

3. Meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran 

Sensor dan Aktuator materi sensor cahaya (LDR, fototransistor dan opto-isolator) dan 

sensor panas (termistor). 
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Ruang lingkup penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada kelas XI Paket Keahlian Elektronika Industri di SMK 

Negeri 2 Singosari tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Objek penelitian pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator, materi gambar simbol 

komponen, prinsip kerja, dan fungsi dari beberapa sensor, yaitu: LDR, photo 

transistor, opto-isolator dan termistor. 

Keterbatasan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

(PTK) selama 3 siklus. 

2. Strategi pembelajaran yang diberikan adalah melalui praktikum simulasi komputer 

menggunakan program komputer Livewire. 

 

METODE PENELITIAN 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas (PTK) model Kemmis dan Taggart. Menurut Rochiati 

(2014:66), model penelitian tindakan kelas model Kemmis dan Taggart dilakukan melalui 

4 tahapan yaitu: (a) perencanaan (planning), (b) tindakan (action), (c) pengamatan 

(observation) dan (d) refleksi (reflection). 

 Perencanaan dalam hal ini adalah rencana tindakan yang dilakukan dalm 

memperbaiki, meningkatkan atau merubah perilaku atau sikap sebagai solusi. Tindakan 

adalah apa yang dilakukan oleh guru atau pendidik sebagai upaya perbaikan, peningkatan 

atau perubahan yang diinginkan. Observasi adalah mengamati atas hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Refleksi merupakan kegiatan 

peneliti untuk mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari 

tindakan dari berbagai kriteria. Berdasarkan kriteria ini, peneliti bersama-sama guru dapat 

melakukan revisi (perbaikan) terhadap rencana awal. Skema penelitian tindakan kelas ini 

dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Siklus penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Taggart 

 

Penelitian ini dilakukan pada kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika 

Industri 1 (XI TEI-2) di SMK Negeri 2 Singosari. Subjek penelitian adalah seluruh siswa 

kelas XI TEI-2 yang berjumlah 37 siswa. Alasan pemilihan subjek penelitian tersebut 

karena Kompetensi Dasar (KD) dalam penelitian ini disajikan pada kelas XI TEI-2, sesuai 

dengan struktur Kurikulum 2013 yang digunakan di SMK tersebut pada Tahun Pelajaran 

2016/2017. Penelitian tindakan kelas memerlukan data dalam perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Sumber data adalah tempat atau kejadian yang bisa digunakan 

sebagai data penelitian. Terdapat 2 jenis sumber data, yaitu: sumber primer dan sumber 

skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti pertama kali 

secara langsung. Sumber data primer adalah: hasil tes ujian Sensor dan Aktuator pada 

materi sensor cahaya (LDR, fototransistor dan opto-isolator) dan sensor panas (termistor), 

hasil observasi kinerja guru dan interaksi siswa, hasil kuesioner tanggapan siswa, laporan 

tugas siswa setelah melaksanakan praktikum Sensor dan Aktuator, dan dokumentasi 

kegiatan berupa foto kegiatan pembelajaran. Sumber data skunder adalah sumber data 

yang diperoleh tidak secara langsung atau bisa didapat dari pihak kedua. Sumber data 

skunder adalah: kurikulum 2013 paket keahlian Elektronika Industri, KI-KD pada mata 

pelajaran Sensor dan Aktuator pada materi sensor cahaya (LDR, fototransistor dan opto-
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isolator) dan sensor panas (termistor) dan modul pembelajaran Sensor dan Aktuator. Tabel 

1 menunjukkan data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. 

Tabel 1. Jenis Data dan Sumber Data pada Penelitian PTK 

No. Data Sumber data 

1 Kinerja guru Lembar observasi kinerja guru 

2 Interaksi siswa Lembar observasi interaksi siswa 

3 Nilai ujian siswa 

1. Hasil tes (pengetahuan) siswa, 

2. Lembar observasi keterampilan, 

3. Lembar observasi sikap siswa 

4 Laporan tugas siswa Laporan praktikum dan portofolio 

5 Dokumentasi kegiatan Rekaman foto 

 

Data hasil penelitian yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (data 

berupa informasi berbentuk kalimat) dan data kuantitatif (data berupa angka). 

1. Data kuantitatif (nilai tes siswa) dapat dianalisa secara deskriptif. Peneliti 

menggunakan analisa statistik, misalnya dengan nilai rerata dan persentase. 

2. Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi 

gambaran tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (pengetahuan), 

sikap siswa terhadap metode belajar, aktivitas dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, motivasi belajar dapat dianalisa 

secara kualitatif. 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan dari pelaksanaan siklus PTK 

dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan teknik presentase untuk melihat 

kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 

Hasil tes siswa dianalisa menggunakan nilai rerata nilai tes, kemudian 

diklasifikasikan dalam klasifikasi tinggi, sedang dan rendah. Aktifitas siswa dalam 

pebelajaran dengan menganalisa tingkat keaktifan siswa, kemudian diklasifikasikan 

tinggi, sedang dan rendah. Implementasi  pembelajaran dengan menganalisa tingkat 

keberhasilan, kemudian diklasifikasikan berhasil, kurang berhasil dan tidak berhasil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil Penelitian Nilai Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan 

Siklus Rerata 

Sikap 

Rerata 

Pengetahuan 

Rerata 

Keterampilan 

Siklus I 88,51 68,51 90,54 

Siklus II 92,57 78,65 93,92 

Siklus III 93,24 81,22 95,27 
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Tabel 2. Hasil Observasi Kinerja Guru 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Skala 

Prioritas 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Pendahuluan 

 

4 5 deskriptor 5 deskriptor 5 deskriptor 

3 2 deskriptor 4 deskriptor 4 deskriptor 

2 - - - 

1 - - - 

Inti 

4 4 deskriptor 3 deskriptor 4 deskriptor 

3 5 deskriptor 6 deskriptor 8 deskriptor 

2 - - - 

1 - - - 

Penutup 

4 - - 1 deskriptor 

3 3 deskriptor 3 deskriptor 2 deskriptor 

2 - - - 

1 - - - 

 

Keterangan 

Skala Prioritas 

1 = banyak yang dilakukan < 25% 

2 = banyak yang dilakukan 26% - 50% 

3 = banyak yang dilakukan 51% - 75% 

4 = banyak yang dilakukan > 75% 

 

Tabel 3. Hasil Observasi Interaksi Siswa 

Aspek yang Diamati Skor Klasikal Siklus I Siklus II Siklus III 

Keseriusan dalam 

mengikuti 

pembelajaran sensor 

dan aktuator 

berbantu komputer 

5 - - 2 deskriptor 

4 4 deskriptor 4 deskriptor 3 deskriptor 

3 1 deskriptor 2 deskriptor 1 deskriptor 

2 1 deskriptor -  

1 - -  

Kemampuan belajar 

kelompok 

5 3 deskriptor 3 deskriptor 3 deskriptor 

4 2 deskriptor 2 deskriptor 2 deskriptor 

3 - -  

2 - -  

1 - -  

Keaktifan dalam 

presentasi 

5 - - 1 deskriptor 

4 2 deskriptor 4 deskriptor 4 deskriptor 

3 1 deskriptor 1 deskriptor  

2 2 deskriptor -  

1 - -  

Keterangan Skor Klasikal 

1 : sangat rendah  : 1 - 6 siswa (20%) menunjukkan aktifitas seperti deskriptor 

2 : rendah  : 7 - 12 siswa (40%) menunjukkan aktifitas seperti deskriptor 

3 : sedang : 13 - 18 siswa (60%) menunjukkan aktifitas seperti deskriptor 

4 : tinggi : 19 - 24 siswa (80%) menunjukkan aktifitas seperti deskriptor 

5 : sangat tinggi : 25 - 31 siswa (100%) menunjukkan aktifitas seperti deskriptor 
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 Tabel 1 menunjukkan hasil nilai ujian yang meliputi nilai sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Pada siklus I terlihat rerata nilai sikap adalah 88,51, nilai rerata 

pengetahuan adalah 68,51 dan nilai rerata keterampilan adalah 90,54. Pada siklus II, nilai 

hasil ujian mengalami peningkatan dibanding hasil pada siklus I, yaitu: rerata nilai sikap 

adalah 92,57, rerata nilai pengetahuan 78,65 dan rerata nilai keterampilan adalah 93,92. 

Pada siklus III, nilai ujian yang diperoleh siswa juga mengalami dibanding siklus II, yaitu: 

rerata nilai sikap adalah 93,24, rerata nilai pengetahuan adalah 81,22 dan rerata nilai 

keterampilan adalah 95,27. 

Tabel 2 observasi kinerja guru di siklus I, kegiatan pembelajaran pendahuluan, 

observer mencatat sebanyak 9 deskriptor mendapat skala prioritas 4, artinya pada 

deskriptor tersebut lebih dari 75% telah dilaksanakan oleh guru. Observer juga mencatat 

10 deskriptor mendapat skala prioritas 3, artinya deskriptor tersebut 51% – 75%  baru 

dikerjakan guru. Pada siklus II, terlihat 8 deskriptor mendapat skala prioritas 4 dan 

sebanyak 13 deskriptor mendapat skala prioritas 3. Pada siklus III terlihat bahwa 

sebanyak 10 deskriptor mendapat skala prioritas 4 dan sebanyak 14 deskriptor mendapat 

skala prioritas 3. 

 Tabel 3 menunjukkan hasil observasi interaksi siswa. Pada siklus I, tercatat 

sebanyak 3 deskriptor mendapat skor klasikal 5, artinya aktifitas siswa yang memenuhi 

deskriptor tersebut sangat tinggi yaitu 25 - 31 siswa (100%) menunjukkan aktifitas seperti 

deskriptor. Kemudian sebanyak 8 deskriptor mendapat skor klasikal 4, artinya aktifitas 

siswa untuk deskriptor tersebut tergolong tinggi yaitu 19 - 24 siswa (80%) menunjukkan 

aktifitas seperti deskriptor. Kemudian sebanyak 2 deskriptor mendapat skor klasikal 3, 

artinya aktifitas siswa pada deskriptor tersebut tergolong sedang yaitu 13 - 18 siswa (60%) 

menunjukkan aktifitas seperti deskriptor. Kemudian sebanyak 3 deskriptor mendapat skor 

klasikal 2, artinya aktifitas siswa pada deskriptor tersebut tergolong rendah yaitu 7 - 12 

siswa (40%) menunjukkan aktifitas seperti deskriptor. Pada siklus II, deskriptor yang 

mendapat skor klasikal 5 semakin bertambah, artinya interaksi siswa semakin meningkat. 

Begitu juga pada siklus III, deskriptor yang mendapat skor klasikal 5 semakin bertambah. 

Hal ini menunjukkan bahwa mulai dari siklus I, siklus II dan siklus III mengalami 

peningkatan. 
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KESIMPULAN 

 Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Dengan dilaksanakan PTK, maka pemahaman siswa terhadap cara kerja komponen 

dan rangkaian semakin bertambah baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil ujian 

siswa. 

2. Nilai ujian siswa yang meliputi nilai sikap, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, 

semakin meningkat mulai dari siklus I, siklus II sampai dengan siklus III. 

3. Peningkatan pemahaman siswa terhadap cara kerja komponen dan rangkaian dan nilai 

ujian siswa harus diawali dengan peningkatan kinerja guru. Hal ini berarti, kinerja 

guru yang semakin baik dapat menjadi solusi utama menghadapi berbagai kendala 

siswa dalam belajar, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa agar semakin 

meningkat. 
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ABSTRAK 

 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada pendidikan SMK adalah kriteria 

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik dalam 

menyelesaikan masa belajarnya. SKL digunakan untuk patokan pelaksanaan 

pembelajaran yang tertuang dalam RPP sebagai perangkat mengajar guru. 

Teknik Gambar Bangunan adalah salah satu jurusan yang terdapat pada Sekolah 

Menengah Kejuruan. Sesuai dengan paket keahliannya, Teknik Gambar Sipil 

Arsitektur, jurusan ini  mempelajari tentang teknik menggambar perencanaan di 

dunia sipil. Berdasarkan struktur Kurikulum 2013, ada 13 mata pelajaran 

kejuruan yang tergabung dalam kelompok mata pelajaran C (kejuruan).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas RPP guru sesuai 

panduan Kurikulum 2013 dan implementasinya dalam langkah awal menyiapkan 

siswa SMK siap kerja. Hal ini memungkinkan adanya pengaruh buruk bila 

proses penyusunannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyusunan 

RPP yang telah ditetapkan sesuai dengan Kurikulum 2013. Rata-rata hasil 

validasi Lembar Penilaian RPP dan Lembar Penilaian Implementasi RPP adalah 

83,17%. Rata-rata hasil penilaian RPP guru yang dinilai mempunyai 85,65% 

sesuai atau dianggap memenuhi lembar penilaian RPP sebagai panduan 

penilaian. Rata-rata hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran mempunyai nilai 

82,54% sesuai atau dianggap memenuhi panduan penilaian. 

 
Kata Kunci : Kualitas RPP Guru, Implementasi RPP 

  

 

PENDAHULUAN 

Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Kemendikbud, 2016) memaparkan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu”. Bekerja pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU 

Sisdiknas di atas sesuai dengan jenis-jenis bidang pekerjaan yang tersedia di lapangan 

kerja. Karena itulah, penerapan prinsip diversifikasi dalam pengembangan Kurikulum 

SMK diwujudkan dengan keharusan berorientasi terhadap jenis-jenis bidang pekerjaan 

atau keahlian yang berkembang dan dibutuhkan di dunia kerja.  

Pembelajaran terletak pada adanya unsur-unsur dinamis dalam proses belajar siswa, 

yakni motivasi belajar, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi 
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subjek belajar, Gino dalam (Putra, 2013:26). Ke-lima unsur tersebut terdapat pada Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang SMK. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada 

pendidikan SMK adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai setelah 

peserta didik menyelesaikan masa belajar (Kemendikbud, 2016). SKL sebagai patokan 

pelaksanaan pembelajaran tertuang dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) sebagai perangkat mengajar guru.  

Seorang arsitek yang profesional, sebelum ia membangun sebuah gedung, terlebih 

dahulu merancang bentuk gedung yang sesuai dengan struktur dan kondisi tanah, 

selanjutnya ia akan menentukan berbagai bahan yang dibutuhkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun, menghitung biaya yang diperlukan, termasuk 

menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, Sanjaya (2010:29). Begitu pula 

bagi seorang guru profesional, perencanaan pembelajaran dipandang sangat penting demi 

keterlaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Menurut Oemar dalam (Putra, 2013:30) 

perencanaan pembelajaran meliputi beberapa unsur, yakni penataan ketenagaan, material, 

dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana 

khusus. Beberapa unsur tersebut saling bergantung untuk membentuk sistem 

pembelajaran. 

Kurikulum 2013 adalah perpaduan antara (1) rekonstruksi kompetensi lulusan, 

dengan (2) kesesuaian & kecukupan, keluasan & kedalaman materi, (3) revolusi 

pembelajaran dan (4) reformasi penilaian (Kemendikbud, 2013:17). Empat aspek tersebut 

harus tertuang dalam pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai dasar perencanaan RPP 

berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dari komponen dalam silabus tersebut, RPP 

berisi tentang kompetensi, materi, media, skenario, pembelajan, dan penilaian.  

Teknik Gambar Bangunan (TGB) adalah salah satu jurusan yang terdapat pada 

Sekolah Menengah Kejuruan. Sesuai dengan paket keahliannya, Teknik Gambar Sipil 

Arsitektur, jurusan ini  mempelajari tentang teknik menggambar perencanaan di dunia 

sipil (bangunan). Berdasarkan struktur Kurikulum 2013, ada 13 mata pelajaran kejuruan 

yang tergabung dalam kelompok mata pelajaran C. Kelompok mata pelajaran C 

(kejuruan) antara lain mencakup pelajaran Simulasi Digital, Fisika, Kimia, Mekanika 

Teknik, Teknik Pengukuran Tanah, Gambar Teknik, Dasar-Dasar Konstruksi, Aplikasi 
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Perangkat Lunak, Konstruksi Jalan dan Jembatan, Konstruksi Gedung, Interior Gedung, 

Rencana Anggaran Biaya, dan Pengembangan Produk Kreatif. 

Penyusunan RPP sebagai penunjang keterlaksanaan pembelajaran memberikan 

peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini memungkinkan adanya pengaruh 

buruk bila proses penyusunannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

penyusunan RPP yang telah ditetapkan sesuai dengan Kurikulum 2013. Oleh karenanya, 

perlu adanya pengevaluasian pengyusunan RPP dan penyesuaian implementasinya dalam 

pengajaran demi tercapainya SKL agar siswa siap terjun ke dunia kerja. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang datanya akan disajikan secara 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi (Sugiyono, 2013: 29). 

Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alur pelaksanaan penelitian 

 

Subjek Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK PGRI 4 

Surabaya. 

2. Populasi dan Sampel 

Mulai 

Penyusunan 
Instrumen 
Penelitian 

Valida

Pengambilan 
Data 

Ya 

tidak 

Analisis  Data Penyusunan 
Laporan 

Selesai 



 

102 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Populasi penelitian ini adalah seluruh RPP guru Program Studi Keahlian 

Teknik Gambar Bangunan di SMK PGRI 4 Surabaya. Berdasarkan struktur 

Kurikulum 2013, ada 13 mata pelajaran kejuruan yang tergabung dalam kelompok 

mata pelajaran C.  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah RPP guru mata pelajaran 

kejuruan pada jurusan Teknik Gambar Bangunan di SMK PGRI-4 Surabaya yang 

mengajar pada kelas X. Guru kelas X pada pelajaran produktif mengajarkan 4 mata 

pelajaran sebagai materi dasar gambar sipil arsitektur, yakni Mekanika Teknik, 

Teknik Pengukuran Tanah, Gambar Teknik, dan Dasar-Dasar Konstruksi. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar validasi dan lembar 

observasi. 

1. Lembar Penilaian Kualitas RPP  

Instrumen ini digunakan untuk menilai kualitas perangkat RPP yang telah 

disusun oleh guru pengajar. Lembar penilaian kualitas RPP berisi penilaian tentang 

kelengkapan dan kesesuaian penyusunan RPP dengan rubrik yang ditentukan. 

Kualitas RPP guru dinilai berdasarkan penyusunan RPP kurikulum 2013. Dalam 

lembar penilaian kualitas RPP tersedia tabel penilaian dengan 4 pilihan jawaban, 

penilaian dilakukan dengan memberikan check list (√) pada kolom yang sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. 

2. Lembar Observasi Implementasi RPP 

Instrumen ini digunakan untuk menilai implementasi RPP yang telah 

disusun oleh guru pengajar. Lembar observasi implementasi RPP berisi tentang 

keseuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP yang telah disusun oleh guru. 

Dalam lembar observasi implementasi RPP tersedia tabel penilaian dengan 4 

pilihan jawaban, penilaian dilakukan dengan memberikan check list (√) pada kolom 

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penilaian perangkat RPP dan observasi 

pelaksanaan perangkat RPP. Untuk mendapatkan data tersebut teknik yang digunakan 

dalam mengumpulkan data terkait dilaksanakan dengan observasi dan dokumentasi. 
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Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilaksanakan pada penelitian ini melalui beberapa tahap, antara 

lain: 

1. Validasi Perangkat Penelitian 

Validasi pada penelitian ini untuk memvalidasi lembar observasi. Hasil 

penilaian ini dijadikan dasar perbaikan perangkat pembelajaran sebelum dilaksanan 

penelitian. Lembar observasi yang digunakan berupa lembar penilaian perangkat RPP 

dan lembar observasi pelaksanaan perangkat RPP sebagai implementasi. Hasil 

penilaian dari masing-masing dianalisa berupa prosentase dengan rumus: 

 

Prosentase (%) =
𝛴(𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛)

𝑛 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
× 100% 

Hasil prosentase dari masing-masing subyek kemudian dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Penilaian Kuantitatif Validasi (%) = 
𝐴+𝐵

2
 

Keterangan :  

n = Jumlah seluruh butir angket 

A = Presentase penilaian dosen 

B = Presentase penilaian guru 

 

Hasil pengisian angket validasi akan diolah dan diukur menggukan interval 

pada skala likert dibawah ini. 

Tabel 1. Kriteria kevalidan perangkat penelitian 

% Kevalidan Keterangan 

0-20 Sangat Lemah 

21-40 Lemah 

41-60 Cukup 

61-80 Kuat 

81-100 Sangat Kuat 

 (Sumber Riduwan, 2011:23) 

Dalam penelitian ditetapkan nilai kelayakan produk minimal “C” kriteria 

cukup. Dengan demikian, jika hasil akhir penilaian validator memberi penilaian pada 

interval 41-60 atau cukup, maka produk perangkat penelitian layak digunakan sebagai 

perangkat pembelajaran. 
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2. Penilaian Perangkat RPP dan Implementasi 

Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah data 

yang dikumpulkan dari responden, sehingga data tersebut dapat dikomunikasikan 

pada masyarakat secara luas. Untuk pemecahan masalah diperlukan metode analisis 

data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna menguji tulisan peneliti 

secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis dengan cara 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif (Sidhata, 2003: 26). 

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat relevansi 

dari sistematika penyusunan RPP kurikulum 2013 dengan RPP yang disusun oleh 

guru mata pelajaran jurusan TGB SMK PGRI-4 Surabaya. Tingkat relevansi akan 

tersaji dalam bentuk prosentase yang diperoleh dari pemberian poin, sehingga dari 

poin tersebut dapat diketahui tingkat relevansi melalui prosentase yang ada (Sidhata, 

2003:26). Skala yang digunakan untuk menyajikan data adalah skala Guttman. Skala 

Guttman adalah skala yang digunakan untuk menjawab yang bersifat jelas (tegas) dan 

konsisten terhadap suatu permasalahan. Skala Guttman disamping dapat dibuat 

bentuk pilihan  ganda dan bisa juga dibuat falam bentuk checklist. Misalnya: untuk 

jawaban ya (1) dan tidak (0) (Sudaryono, 2013:53). 

Rumus yang dipakai :   

 

 

 

Keterangan : 

P  = tingkat relevansi kualitas RPP guru  

F  = jumlah poin kualitas RPP guru yang relevan 

N = jumlah total seluruh poin kualitas RPP guru  

Prosentase ( % ) akan menghasilkan nilai relevansi dari masing-masing  guru 

pengajar TGB SMK PGRI-4 Surabaya yang akan di rata-rata untuk mendapatkan nilai 

prosentase. 

 

 

 

 

F 
P   =          x  100 % 

N 
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PEMBAHASAN 

Perangkat penelitian terlebih dahulu divalidasi untuk mendapatkan hasil layak atau 

tidaknya digunakan sebagai alat atau sarana pendukung penelitian. Perangkat penelitian 

divalidasi oleh dua validator yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya dan SMK 

PGRI-4 Surabaya. Rata-rata hasil validasi Lembar Penilaian RPP dan Lembar Penilaian 

Implementasi RPP adalah 83,17%. Sesuai tabel kriteria kevalidan (Riduwan, 2011:23) 

hasil validasi dikategorikan sangat layak. Di bawah ini adalah hasil pengisian angket 

validasi perangkat penelitian didapatkan hasil seperti pada tabel 2 dan tabel 3. 

Tabel 2. Hasil Validasi Lembar Penilaian RPP 

No Aspek Yang dinilai 

Jawaban 

Validator 

1 2 

Perwajahan dan Tata Letak                                                                      4                 5 

Materi                                                                                                       4                 4 

Bahasa                                                                                                      4                4,7 

 Jumlah 12 13,7 

 

Tabel 3. Hasil Validasi Lembar Penilaian Implementasi RPP 

No Aspek Yang dinilai 

Jawaban 

Validator 

1 2 

Perwajahan dan Tata Letak                                                                      4,5              4 

Materi                                                                                                       3                 4 

Bahasa                                                                                                      4                4,7 

 Jumlah 11,5 12,7 

 

Penilaian RPP dilaksanakan oleh dua penilai. Rata-rata hasil penilaian RPP guru 

yang dinilai mempunyai 85,65% sesuai atau dianggap memenuhi lembar penilaian RPP 

sebagai panduan penilaian. Sedangkan penilaian pelaksanaan pembelajaran mempunyai 

nilai 82,54% sesuai atau dianggap memenuhi panduan penilaian. Di bawah ini adalah 

hasil rekapitulasi pengisian Lembar Penilaian RPP dan Penilaian Pelaksnaan 

Pembelajaran dari kedua penilai yang disajikan dalam tabel 4 dan tabel 5. 
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Tabel 4. Tabel Rekapitulasi Penilaian RPP 

No 
Komponen Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Hasil Penelaahan Skor 

Mekanika 

Teknik 

Teknik 

Pengukuran 

Tanah 

Gambar 

Teknik 

Dasar-

Dasar 

Konstruksi 

A Identitas Mata Pelajaran  5 5 5 5 

B 
Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar 
5 5 5 5 

C. Perumusan Indikator 3.75 3.375 4.25 3.375 

D. 
Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 
3.667 3.5 4.5 3.5 

E. Pemilihan Materi Ajar 4.5 4.625 4.5 4.375 

F. Pemilihan Sumber Belajar 4.25 3.875 3.875 3.875 

G. Pemilihan Media Belajar 4.375 4 3.875 3.875 

 Jumlah 30.5417 29.375 31 29 

 

Tabel 5. Tabel Rekapitulasi Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

No 
Komponen Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Hasil Penelaahan Skor 

Mekanika 

Teknik 

Teknik 

Pengukuran 

Tanah 

Gambar 

Teknik 

Dasar-

Dasar 

Konstruksi 

A Pendahuluan  4.70 4.80 4.70 4.70 

B Inti 3.83 3.83 3.78 3.89 

C. Penutup 4.25 3.375 4 3.67 

 Jumlah 12.78 12.01 12.48 12.26 

 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa RPP guru yang digunakan belum 100% 

memenuhi kriteria penyusunan RPP Kurikulum 2013. Berdasarkan data penilaian, 

kekurangan penyusunan RPP guru terdapat pada aspek perumusan indikator dan 

perumusan tujuan pembelajaran. Masing-masing dari aspek tersebut memiliki rata-rata 

penilaian 3,68 dan 3,79. Sedangkan pada implementasi pelaksanaan pembelajaran dengan 

RPP guru kegiatan pembelajaran berjalan 82,54% memenuhi kriteria penilaian. Pada 

kegiatan inti memiliki rata-rata penilaian 3,83. Dari hasil wawancara dengan guru 

pengajar, buku pedoman yang kurang lengkap menjadi factor kurang berhasilnya 

pelaksanaan pembelajaran. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Rata-rata hasil validasi Lembar Penilaian RPP dan Lembar Penilaian Implementasi 

RPP adalah 83,17%. 

2. Rata-rata hasil penilaian RPP guru yang dinilai mempunyai 85,65% sesuai atau 

dianggap memenuhi lembar penilaian RPP sebagai panduan penilaian.  

3. Rata-rata hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran mempunyai nilai 82,54% sesuai 

atau dianggap memenuhi panduan penilaian. 
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ABSTRAK 

 

Kegiatan evaluasi di dalam pembelajaran adalah hal yang krusial dan 

harus dilaksanakan oleh seorang guru setelah materi diterima oleh siswa. 

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan agar tujuan pembelajaran tercapai pada 

kurun waktu tertentu. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

baik tes ataupun non tes. Guru modern tumbuh dan berkarya di era komunikasi 

modern dituntut agar dapat menerapkan teknologi informasi di dalam proses 

belajar mengajarnya, termasuk juga di dalam kegiatan evaluasi. Telah banyak 

alat evaluasi modern yang tersedia di dunia maya, baik gratis maupun berbayar 

yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengevaluasi belajar siswanya, 

seperti Hot Potatoes, Quiz Maker, eXe, dan sebagainya. Dengan metode 

deskriptif, peneliti mencoba mendeskripsikan tingkat kesiapan guru dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran kejuruan di era komunikasi modern, 

ditinjau dari 4 indikator, yaitu (1) kesiapan rencana evaluasi, (2) kesiapan mental 

dan fisik, (3) penguasaan terhadap alat evaluasi, dan (4) pelaksanaan evaluasi. 

Hasil penelitian menemukan bahwa dari 153 guru kejuruan di pulau Jawa, 59,9% 

siap dan telah memanfaatkan alat evaluasi modern dengan baik. Selebihnya, 

masih menerapkan alat evaluasi tradisional. Kesibukan menjadi alasan guru 

tidak memiliki waktu untuk belajar hal baru dan mempersipkan alat evaluasi. 

Rasa minder dan individualis adalah penyebab lain guru lebih menyukai 

melaksanakan evaluasi tradisional.  

 

Kata kunci :  kesiapan, evaluasi, kejuruan, teknologi 

 

 

PENDAHULUAN  

Ada 4 kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk menjadi Guru 

Profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial. Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik, yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Depdiknas, 

2009). Kompetensi ini menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami 

karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh murid melalui berbagai cara. Cara yang 

utama yaitu dengan memahami murid melalui perkembangan kognitif murid, merancang 
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pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar sekaligus 

pengembangan murid. 

Definisi tentang kompetensi pedagogik tersebut mengarah kepada pentingnya 

evaluasi di dalam proses belajar mengajar. Evaluasi merupakan proses untuk melihat 

apakah perencanaan yang sedang di bangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau 

tidak. Evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan menentukan kualitas 

(nilai atau arti) dari pada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu (Arifin, 

2009). Menurut Arikunto (2008), evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data, 

untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pembelajaran 

tercapai. Kegiatan mengevaluasi mencakup dua kegiatan sekaligus, yaitu mengukur dan 

menilai. Sebelum melaksanakan evaluasi pembelajaran, seorang guru harus memiliki 

kesiapan dengan baik. Kesiapan adalah suatu kompetensi sehingga seseorang yang 

mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk 

berbuat sesuatu (Arikunto, 2008). Empat indikator kesiapan evaluasi pembelajaran 

meliputi: (1) kesiapan merencanakan evaluasi, (2) kesiapan mental dan fisik, (3) 

penguasaan alat evaluasi, dan (4) pelaksanaan evaluasi (Haris, 2012). 

Seiring perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi saat ini, kegiatan 

evaluasi di dalam pembelajaran kejuruan tidak hanya bisa dilakukan secara tradisional, 

yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat tulis dan kertas. Tetapi, guru Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) seharusnya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi 

untuk membuat alat evaluasi yang lebih baik. Tentu saja dalam penyusunannya tidak 

menghilangkan konsep dan tujuan dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Banyak sekali 

tools atau software yang memudahkan guru dalam mengevaluasi belajar siswa baik yang 

berbayar maupun yang tidak berbayar. Beberapa software alat evaluasi yang tidak 

berbayar (gratis) yang bisa dimanfaatkan guru, seperti Hot Potatoes, Quiz Creator, 

Wondershare, dan sebagainya. Namun, nyatanya masih banyak juga guru-guru SMK yang 

belum memanfaatkan software-software tersebut di dalam kegiatan evaluasinya. 

Hal ini sangat disayangkan, mengingat berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh 

setiap tools tersebut dapat membantu guru mengestimasi waktu pembuatan soal dan 

persiapan evaluasi yang dulu begitu rumit menjadi lebih efektif dan efisien. 

Ketidaksiapan menghadapi era komunikasi modern yang menjadi salah satu penyebab 

para guru belum memanfaatkan software di dalam kegiatan evaluasi secara maksimal. 
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Selain itu, guru lebih banyak menyibukkan diri kepada hal-hal di luar pembelajaran, 

seperti organisasi kantor, arisan, dan sebagainya sehingga kurang waktu untuk 

mempelajari hal baru berkaitan dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut 

menjadikan mereka merasa minder atau kurang percaya diri menghadapi era komunikasi 

modern. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencatat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 

Tahun 2015, secara nasional rata-rata nilai UKG masih di bawah standar, yaitu 53,02 yang 

masih di bawah target pemerintah di angka 55. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata juga menegaskan bahwa 

rerata nasional hasil UKG untuk kompetensi profesional adalah 54,77, sedangkan 

kompetensi pedagogik hanya 48,94, yakni berada di bawah Standar Kompetensi Minimal 

(SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang 

nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta dengan 

rata-rata nilai 56,91 (Okezone, 30 Desember 2015). Padahal, kompetensi pedagogik 

merupakan kompetensi inti yang mencakup pengajaran dan evaluasi. 

Sehingga perlu bagi peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menjaring 

data kesiapan guru-guru SMK di Pulau Jawa dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran 

pada era komunikasi modern saat ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan guru 

SMK di pulau Jawa dalam melaksanakan evaluasi di era komunikasi modern, meliputi 4 

indikator yaitu (1) kesiapan perencanaan evaluasi, (2) kesiapan mental dan fisik, (3) 

penguasaan alat evaluasi, dan (4) pelaksanaan evaluasi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik kuesioner dengan instrumen penelitian berupa lembar kuesioner. 

Lembar kuesioner dibuat berbasis komputer, melalui aplikasi Google Docs, terdiri dari 

25 pernyataan dan 5 alternatif jawaban mencakup 4 indikator kesiapan evaluasi di atas. 

Skala alternatif jawaban angket memiliki tingkatan nilai, yaitu 5 untuk Selalu/Sangat 

setuju, 4 untuk Sering/Setuju, 3 untuk Cukup sering/Kurang setuju, 2 untuk  Kadang-

kadang/Tidak setuju, dan 1 untuk Tidak pernah/Sangat tidak setuju. Ada pula beberapa 

pernyataan dengan alternatif jawaban berupa ceklis. Instrumen selengkapnya pada 

Lampiran 1. Kisi-kisi instrumen penelitian selengkapnya dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Kisi-kisi Kuesioner 

No. Indikator Nomor item 

1 Kesiapan perencanaan evaluasi 1-6 

2 Kesiapan mental fisik 7-12 

3 Penguasaan alat evaluasi 13-18 

4 Pelaksanaan evaluasi 19-25 

 

Kuesioner disebar dengan memanfaatkan teknologi, seperti internet, media sosial, 

dan gadget kepada seluruh guru produktif SMK negeri dan swasta di seluruh Pulau Jawa. 

Responden adalah seluruh guru SMK Negeri dan Swasta di Pulau Jawa yang berjumlah 

153 orang dari berbagai bidang keahlian, jenis kelamin, masa kerja, dan usia. Data hasil 

kuesioner nantinya akan dianalisis menggunakan rumus persentase dan dibuat grafiknya. 

Berdasarkan hasil analisis data akan diketahui tingkat kesiapan guru dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran di SMK ditinjau dari 4 indikator yang telah ditentukan. Interpretasi 

data tingkat kesiapan guru ditunjukkan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Data Tingkat Kesiapan Guru Melaksanakan Evaluasi 

No. % Kiteria interpretasi 

1 

2 

3 

4 

5 

85-100 

75-84 

60-74 

40-59 

0-39 

Sangat baik/Sangat tinggi 

Baik/Tinggi 

Cukup Baik/Cukup tinggi 

Kurang/Rendah 

Sangat kurang/ Sangat rendah 

(Sumber: Soraya, 2013) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Guru responden mencakup beberapa daerah di pulau Jawa, seperti Malang, 

Trenggalek, Blitar, Madiun, Ponorogo, Kediri, Surabaya, Magelang, Semarang, 

Pekalongan, Purwokerto, Bekasi, Depok, Jakarta, Tasikmalaya, dan sebagainya. Guru 

responden berasal dari berbagai bidang keahlian, seperti Teknik Komputer dan Jaringan, 

Rekayasa Perangkat Lunak, Boga dan Busana, Otomotif, Kelistrikan, Seni musik, Kriya 

kerajinan, dan lain-lain. Begitu juga dari berbagai tingkatan usia dari 25-54 tahun dan dari 

masa kerja 2 sampai dengan 25 tahun. 

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh bahwa persentase kesiapan guru 

SMK di pulau Jawa dalam melaksanakan evaluasi berbasis teknologi sebesar 59.9%. Data 

kesiapan evaluasi guru diukur berdasar 4 indikator, yaitu (1) kesiapan perencanaan 
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evaluasi, (2) kesiapan mental fisik, (3) penguasaan alat evaluasi, dan (4) pelaksanaan 

evaluasi.  

Tabel 3. Tabulasi Data Persentase Kesiapan Evaluasi 

No. Indikator Persentase (%) Keterangan 

1 
Kesiapan perencanaan 

evaluasi 
67,8 

Cukup baik 

2 Kesiapan mental fisik 61,7 Cukup baik 

3 Penguasaan alat evaluasi 44,3 Kurang 

4 Pelaksanaan evaluasi 65,9 Cukup baik 

 

Perencanaan Evaluasi 

Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 3, diketahui bahwa persentase 

tertinggi adalah perencanaan evaluasi dengan persentase sebesar 67,8%. Hal ini 

dikarenakan respon dari responden cukup baik berkaitan dengan perencanaan evaluasi 

pembelajaran di SMK. Sebanyak 75 (49%) dari 153 guru telah merencanakan dengan 

matang sebelum melaksanakan evaluasi dan sebanyak 120 guru (78,4%) telah 

menggunakan variasi alat evaluasi. Guru responden telah mengerti betul bahwa sebelum 

melakukan evaluasi harus direncanakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Baiknya persiapan evaluasi juga mencerminkan kompetensi 

pedagogik guru. Perencanaan merupakan proyeksi dari maksud dan tujuan di masa depan 

yang memang harus dipikirkan agar implementasinya dapat berjalan lancar. Dengan kata 

lain, guru responden telah memahami telah mengetahui cara terbaik untuk membantu 

meningkatkan efektifitas dari program pendidikan. Karena perencanaan evaluasi 

ditujukan untuk menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data 

yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan 

(Saputra, 2010). 

Meskipun ternyata masih ada 130 guru (84,9%) yang lebih suka melaksanakan 

evaluasi tanpa menggunakan teknologi atau dilaksanakan secara tradisional dan masih 

ada sekitar 114 guru (74,5%) yang kurang aktif mengikuti perkembangan teknologi 

sehingga kesulitan dalam mengembangkan variasi alat-alat evaluasi modern. Padahal, 

aplikasi teknologi di dalam pembelajaran sangat penting bagi seorang guru profesional. 

Ismaniati, di dalam artikelnya menegaskan bahwa seorang pendidik profesional 

seharusnya tidak hanya mentransfer materi belajar melalui buku teks, tetapi juga harus 

merancang dan menggunakan teknologi di dalam pembelajarannya (Ismaniati, 2011). 
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Pelaksanaan Evaluasi 

Persentase untuk indikator pelaksanaan evaluasi juga sudah cukup baik, yaitu 

sebesar 65,9%. Penyebab cukup baiknya persentase pelaksanaan evaluasi ini salah 

satunya adalah banyak guru yang menggunakan variasi bentuk evaluasi pada Gambar 1, 

diantaranya adalah penugasan proyek (73,2%), observasi (58,2%), soal essay (52,9%), tes 

pilihan ganda (49%), evaluasi diri (7,2%), kuesioner (6,5%) dan bentuk evaluasi lainnya 

sebanyak 11,8%. 

 

Gambar 1. Variasi Bentuk Evaluasi yang digunakan Guru Respoden 

Soraya (2013) di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variasi dan konsistensi 

seorang guru dalam menggunakan jenis serta instrumen evaluasi dapat memudahkan 

kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa yang dinilai. Hal ini sesuai dengan teori Rivai 

(2008) bahwa jenis evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan menilai seseorang 

haruslah bervariasi dan konsisten, artinya tidak hanya menggunakan satu metode saja dan 

tidak berubah-ubah. Dan memang untuk membuat pertimbangan yang valid dan reliabel 

tentang tingkat prestasi siswa, maka guru harus menggunakan berbagai bukti yang 

berbeda dalam konteks yang diukur (Badger, 2002). 

Kuantitas pelaksanaan evaluasi yang diterapkan oleh guru responden juga sudah 

cukup baik yang ditunjukkan oleh Gambar 2. Paling banyak guru melaksanakan evaluasi 

sebanyak 10-13 kali dalam satu semester, dengan persentase sebesar 40,5%, evaluasi 

tersebut dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Sejumlah guru lainnya melaksanakan 

evaluasi 5-9 kali dalam satu semester, dengan persentase 37,3% atau sekitar 57 dari 153 

guru yang melaksanakan evaluasi setiap bulannya. Sedangkan sisanya (22,3%) lebih 

memilih untuk melaksanakan evaluasi sebanyak 1-4 kali dan bahkan lebih dari 13 kali 

dalam satu semester, yang dilaksanakan pada pertengahan atau akhir semester dan setiap 

pertemuan. 
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Gambar 2. Kuantitas Pelaksanaan Evaluasi oleh Guru Responden 

Rahman (2008) di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin sering 

pelaksanaan evaluasi formatif dalam proses pembelajaran, semakin meningkat pula hasil 

belajar siswa. Guru responden juga selalu menyampaikan prosedur evaluasi kepada siswa 

sebelum evaluasi dilaksanakan, dan juga memberi kesempatan remidial kepada siswa 

dengan nilai di bawah rata-rata. 

Kesiapan Mental dan Fisik 

Berdasarkan data pada Tabel 3, persentase kesiapan mental dan fisik sebesar 

61,7% yang masuk dalam kategori cukup baik. Meskipun jumlah guru yang selalu 

memastikan alat evaluasi yang dipersiapkan tepat sasaran sebelum melaksanakan evaluasi 

cukup banyak, yaitu 147 guru dan persentase guru yang senang meluangkan waktunya 

untuk belajar alat evaluasi yang lebih modern sudah cukup tinggi yaitu sebesar 72%. 

Tetapi masih banyak guru yang mementingkan kesibukannya masing-masing dan sering 

merasa minder atau kurang percaya diri karena merasa kurang up to date dalam hal 

teknologi (66,7%) dan masih banyak (71,3%) guru merasa tidak siap menghadapi 

kemajuan teknologi, dapat dilihat dalam Gambar 3. Selain itu, sebesar 73,9% atau 113 

guru merasa lebih nyaman mencari dan mempelajari sendiri bagaimana cara membuat 

alat evaluasi yang baik, daripada bertanya dengan rekan kerja. Dalam kasus ini, dapat 

dikatakan bahwa mental untuk bertanya dan bersosialisasi dalam hal teknologi masih 

sangat kurang. Adanya guru yang merasa belum atau tidak siap menghadapi kemajuan 

teknologi bertolak belakang dengan pernyataan Kuntadi (2009) yang menegaskan bahwa 

guru yang sesuai dengan kondisi globalisasi adalah guru yang mampu menguasai dan 

mengendalikan perubahan-perubahan yang berwawasan Iptek. Ciri seorang guru yaitu 

mempunyai kemampuan dalam mengantisipasi, mengakomodasi, dan mereorientasi 

terhadap perkembangan yang ada. 
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Gambar 3. Perasaan Minder yang dialami Guru Cukup Tinggi 

 

Penguasaan terhadap Alat Evaluasi 

Persentase indikator penguasaan terhadap alat evaluasi tergolong rendah yaitu 

hanya 44,3%. Berbagai alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya yaitu jumlah 

guru yang tidak mengetahui variasi tool evaluasi berbasis teknologi masih sangat tinggi, 

yaitu 59,5% atau sebanyak 91 guru, ditunjukkan dalam Gambar 4. Padahal sudah banyak 

alat evaluasi modern yang berbedar di pasaran dan dapat digunakan oleh guru dalam 

melaksanakan evaluasi, seperti Quiz Creator, Hot potatoes, eXe, Quiz Maker, dan lainnya. 

Selain itu, hanya 58 guru (38%) yang menyatakan bisa mengoperasikan satu dari tool 

yang mereka ketahui, selebihnya (95 guru atau 82,1%) mengaku tidak bisa 

mengoperasikan satu dari tool yang disajikan karena mereka beranggapan bahwa tool-

tool evaluasi tersebut sangat sulit untuk dioperasikan. Ketidaktahuan guru akan 

perkembangan alat evaluasi modern ini disebabkan karena kesibukan, sehingga mereka 

menjadi kurang senang mempelajari hal baru, termasuk cara mengoperasikan tool-tool 

evaluasi tersebut. 

Kurangnya penguasaan guru terhadap tool evaluasi modern kemungkinan 

disebabkan oleh rendahnya motivasi berprestasi guru. Harun (2006) di dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa guru yang memiliki minat, motivasi tinggi, dan sikap 

positif untuk mencapai kejayaan di dalam pekerjaannya, mereka juga akan menunjukkan 

prestasi yang lebih baik dalam pengajaran daripada guru yang tidak memiliki minat dan 

rendah motivasinya. Guru harus selalu siap berkarya dan berinovasi di dalam 

pekerjaannya agar sinergi dengan tuntutan jaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
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Hamid Hasan (2004) yang menjelaskan bahwa beban pekerjaan guru masa mendatang 

akan semakin bertambah terutama karena perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat 

yang diakibatkan adanya perubahan nilai secara mendasar, perubahan sebagai 

konsekuensi dari pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin dahsyat. 

 

Gambar 4. Persentase Pengetahuan Guru terhadap Tools Evaluasi Modern 

 

KESIMPULAN 

Merujuk dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persentase 

kesiapan guru SMK dalam melaksanakan evaluasi di era komunikasi modern sebesar 

59,9%, tergolong dalam kategori cukup baik. Persentase setiap indikator, yaitu (1) 

kesiapan perencanaan evaluasi 67,8%, (2) kesiapan mental fisik 61,7%, (3) penguasaan 

alat evaluasi 44,3%, dan (4) pelaksanaan evaluasi 65,9%.  

Indikator perencanaan evaluasi cukup baik karena sebagian besar guru telah 

merencanakan dengan matang sebelum melaksanakan evaluasi dan telah menggunakan 

variasi alat evaluasi. Hal ini berarti bahwa guru responden telah mengerti betul bahwa 

sebelum melakukan evaluasi harus direncanakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kuantitas pelaksanaan evaluasi yang diterapkan oleh 

guru responden juga sudah cukup baik. Banyak guru selalu memastikan alat evaluasi yang 

dipersiapkan tepat sasaran sebelum melaksanakan evaluasi. 

Namun, jumlah guru yang tidak mengetahui variasi alat evaluasi berbasis 

teknologi masih sangat tinggi, yaitu 59,5%. Selain itu, hanya 58 guru (38%) yang 

menyatakan bisa mengoperasikan satu dari tool yang mereka ketahui, selebihnya (95 guru 

atau 82,1%) mengaku tidak bisa mengoperasikan satu dari tool yang disajikan karena 

mereka beranggapan bahwa tool-tool evaluasi tersebut sangat sulit untuk dioperasikan. 

Ketidaktahuan guru akan perkembangan alat evaluasi modern ini disebabkan karena 
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kesibukan, sehingga mereka menjadi kurang senang mempelajari hal baru, termasuk cara 

mengoperasikan tool-tool evaluasi tersebut. Grafik kesiapan mengajar guru untuk setiap 

indikator dapat dilihat dalam Gambar 5. 

 

Gambar 5. Persentase Kesiapan Guru SMK dalam Melaksanakan Evaluasi 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui model teaching factory pada 

Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Ma’arif 1 Kebumen. Desain 

penelitian ini adalah kajian literature tentang model teaching factory. Teaching 

factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana sesungguhnya, 

sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara industri dan 

pengetahuan sekolah. Teknologi pembelajaran yang inovatif dan praktek 

produktif merupakan konsep metode pendidikan yang berorientasi pada 

manajemen pengelolaan siswa dalam pembelajaran agar selaras dengan 

kebutuhan dunia pendidikan (Indonesia German Institute,2007:7). Artikel ini 

akan menjelaskan definisi model teaching factory,langkah-langkah teaching 

factory, sistem sosial dan prinsip reaksi teaching factory terhadap dampak 

internasional serta sarana pendukung teaching factory. Manfaat yang diperoleh 

diantaranya dapat diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia. 

 

Kata kunci : model teaching factory, teknik kendaraan ringan, model 

pembelajaran. 

 

PENDAHULUAN  

Model pembelajaran yang di terapkan di sekolah SMK Ma’arif 1 Kebumen masih 

monoton dan hanya mengikuti generasi yang terdahulu. Hal tersebut tidak baik apabila di 

era MEA ini hanya di diamkan saja dan terus berlanjut tanpa ada perubahan ke arah yang 

lebih baik. Kalkulasi data persaingan global SDM di Indonesia masih kalah kompetitif 

dengan negara lain. Keseriusan sekolah SMK di Indonesia dalam membina, 

membimbing, mengarahkan dan menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas masih 

sangat kurang maksimal.  

Oleh karena itu, sekolah harus meningkatkan kecakapan dan kualitas lulusan yang 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar, salah satunya adalah SMK. Sebagaimana 

Prosser dalam Adriyanto (2011:2). SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

tujuannya menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap 

berkompetisi dan mampu mengembangkan kualitas diri, menyiapkan tenaga kerja tingkat 

menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industi. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah kejuruan yang 

mengemban amanah untuk menjadikan siswanya berkompeten dalam bidangnya masing-
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masing. Dalam hal ini bidang teknik kendaraan ringan sangat di minati oleh siswa/ siswi 

lulusan SMP, karena jurusan teknik kendaraan ringan merupakan kebutuhan yang selalu 

di jumpai setiap harinya. Berbagai dunia usaha dan dunia industri banyak yang 

bekerjasama menjalin kemitraan dalam hal perekrutan calon tenaga kerja yang kompeten 

sesuai standar yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam hal ini lembaga sekolah kurang 

berperan besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan pasar dunia kerja. Maka 

dari itu perlu adanya kemitraan strategis yang konkret dengan menyelaraskan visi dan 

misi melalui kurikulum pembelajaran yang komperhensif antara lembaga sekolah, dunia 

usaha dan industri baik dari dalam negeri maupun luar negeri.  

Menurut Greiner dan Weimann dalam Heru (2004:11) terdapat tiga yaitu model 

dasar sekolah produksi yaitu sekolah produksi sederhana (der einwickelte produktions 

shullyp training cum production), sekolah produksi yang berkembang (der einwickelte 

produktionss shullyp), dan sekolah produksi yang berkembang dalam bentuk pabrik 

sebagai tempat belajar (der einwickelte produktionss shullyp inform der lernfabrik 

produktion training corporation). Dari model yang ketiga, yaitu sekolah yang 

berkembang dalam bentuk pabrik sebagai tempat belajar yang dikenal dengan teaching 

factory. Penyelenggaraan model ini memadukan sepenuhnya antara belajar dan bekerja, 

tidak lagi memisahkan antara tempat penyampaian materi teori dan tempat materi 

produksi (praktek).  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Bagian yang 

dibahas dalam penelitian ini meliputi definisi TF, desain model TF dalam pembelajaran 

di SMK, spesifikasi produk TF pada jasa layanan servis mobil, kontribusi TF dalam 

pembelajaran dan kelebihan TF dalam pembelajaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program teaching factory merupakan perpaduan pembelajaran yang sudah ada pada 

penelitian sebelumnya yaitu Competency Based Training (CBT) dan Production Based 

Training (PBT), dalam kajianya bahwa suatu proses keahlian atau keterampilan (life skill) 

dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang 

sesungguhnya untuk menghasilkan produk suatu barang/jasa yang sesuai dengan tuntutan 
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pasar/konsumen. 

Hasil dari penelitian studi literatur ini dapat dipahami bahwa dengan adanya model 

teaching factory yang di terapkan di SMK sangat positif dan efisien dalam menghasilkan 

out put siswa yang berkualitas, dengan langkah positif yang ditawarkan melalui kebijakan 

pemerintah guna mengembangkan kemempuan entrepreneurship pada siswa. Sehingga 

lulusan SMK mampu menjadi asset daerah dan bukan membebani bagi daerah tersebut. 

Secara garis besar model pembelajaran teaching factory merupakan perpaduan antara 

model pembelajaran Competence Based Training (CBT) yang merupakan sebuah pola 

yang berbeda dengan program-program pelatihan lainnya karena memiliki sejumlah 

karakteristik tertentu dan Production Based Training (PBT) atau Pembelajaran Berbasis 

Produksi (PBP) merupakan perpaduan antara penguasaan konsep dan prinsip terhadap 

suatu objek serta penerapannya dalam kegiatan produksi dengan memperhatikan fakta 

dan menggunakan prosedur tetap untuk menghasilkan suatu produk yang standar. 

Ketentuan ini diacu dalam rangka pembelajaran untuk membentuk kompetensi dan sikap 

profesionalisme siswa. 

Berikut ini model teaching factory dalam pembelajaran yang meliputi manajemen, 

proses produksi, administrasi dan pemasaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data penulis yang diolah (Kuswantoro,Agung. 2014) 

Bagan 1.3. Model Teaching Factory dalam Pembelajaran 

 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka menghasilkan spesifikasi produk 

sebagai berikut : 

1) Standar Kompetensi 
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Standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan teaching factory adalah k

ompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia industri. Dengan pengajaran yan

g berbasis kompetensi pada industri diharapkan siswa siap menghadapi tuntutan kebu

tuhan dunia industri. 

2) Peserta didik 

Penggolongan peserta didik / siswa dalam proses teaching factory adalah berdasa

rkan kualitas akademis dan bakat/minat. Siswa dengan kualitas yang seimbang antara 

akademis dan ketrampilan bakat/minat memperoleh prosentase yang besar untuk mas

uk dalam program ini. Siswa yang kurang dalam dua hal tersebut direkomendasikan u

ntuk mengambil bagian yang termudah. 

3) Media belajar 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses teaching factory menggunaka

n modul pembelajaran teaching factory dan pekerjaan produksi sebagai media untuk p

roses pembelajaran. Pekerjaan produksi berupa jasa servis mobil dari unit produksi be

ngkel otomotif SMK Ma’arif 1 Kebumrn. Produk ini harus dipahami terlebih dahulu o

leh instruktur sebagai media untuk pengembangan kompetensi melalui fungsi produk, 

dimensi, toleransi, dan waktu penyelesaian 

4) Hasil Produk/Jasa 

Hasil Produk/Jasa berupa servis mobil di bengkel SMK Ma’arif 1 Kebumen. Tar

get konsumen yang menggunakan jasa servis diawali dari lingkungan sekolah yang m

empunyai mobil pribadi baik itu kepala sekolah, guru, karyawan dan wali siswa, setel

ah itu siswa mempromosikan ke masyarakat agar masyarakat sekitar mengetahui den

gan cara melalui media sosial atau pamlet-pamflet yang disebar di sepanjang jalan di 

kebumen. 

5) Instruktur / pengajar  

Instruktur / pengajar adalah mereka yang memiliki kualifikasi akademis dan juga 

memiliki pengalaman industri. Dengan demikian mereka mampu mentransformasikan 

pengetahuan dan “know how” sekaligus men”supervisi” proses untuk dapat menyajik

an “finished products on time”. 

6) Penilaian prestasi belajar  

Dalam penilaian prestasi belajar, teaching factory menilai siswa yang berkompet

en melalui “penyelesaian produk/jasa servis”. Standar penilaian yang digunakan haru
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s mengacu kepada industri yang mengeluarkan kebijakan. 

7) Nilai-nilai entrepreneurship 

Menanamkan kepada siswa nilai-nilai entrepreneurship dengan tujuan setelah 

selesai mengikuti proses pembelajaran teaching factory siswa dapat mengembangkan 

kompetensi di bidangnya secara mandiri. 

 

Berikut ini bagan spesifikasi produk yang akan dihasilkan dari penelitian yang akan di 

teliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.4.  Spesifikasi Produk 

Bidang pendidikan mempunyai peranan penting dalam menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berguna bagi pembangunan. Dalam rangka menyiapkan 

sumber daya manusia yang dapat berperan aktif dalam pembangunan, Pemerintah 

melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan secara terus menerus berupaya 

meningkatkan peranannya melalui berbagai kebijakan penyelenggaraan prndidikan. 

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jendral PSMK untuk mencapai 

visi mewujudkan SMK yang dapat menghasilkan tamatan berjiwa wirausaha yang 

siap kerja, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu 

mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global ialah dengan 

SMK 
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Jasa Servis Mobil 

Industri 
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membuat program teaching factory. Teaching factory dapat dilaksanakan disemua 

program keahlian yang ada di SMK tetapi karena terbatasnya kemampuan dan waktu 

sehingga hanya fokus pada bidang tertentu yaitu pada program keahlian teknik 

kendaraan ringan. 

Teaching factory dapat berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi siswa 

SMK dengna cara: (1) mengusahakan 1 siswa 1 media pada saat praktik, (2) 

mengkondisikan praktik yang dilakukan siswa supaya mampu menghasilkan produk 

yang berkualitas, (3) menerapkan standar sesuai dengan yang ada di industri dalam 

setiap praktik yang dijalani siswa, (4) memeberikan kesempatan yang lebih banyak 

kepada siswa untuk mempraktikkan ketrampilan yang dimilikinya dalam kegiatan 

teaching factory. Sedangkan teaching factory dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa dengan melibatkan siswa secara langsung 

dalam keseluruhan proses usaha mulai dari perencanaan, produksi, dan pemasaran. 

Kekuatan teaching factory lain adalah produk dan jasa sudah dikenal oleh 

masyarakat. Produk dan jasa unit produksi berupa layanan service kepada konsumen 

yang membutuhkan perbaikan/perawatan berupa layanan pada bidang teknik 

kendaraan ringan, mengahsilkan kepuasan pelanggan dapat menumbuhkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang di lakukan oleh siswa yang 

menerapkan model teaching factory. Kualitas tidak meragukan lagi dari produk 

layanan service yang mereka berikan ke pelanggan sehingga secara tidak langsung 

menumbuhkan kreativitas siswa yang tinggi ketika praktik teaching factory. 

Selain itu, sekolah memiliki koneksi yang banyak dengan DUDI. Hal ini 

dapat di mulai dengan pengembangan model teaching factory yang dapat 

menjembatani dibangunya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 

(MoU), di mana DUDI tersebut juga digunakan tempat praktek siswa dalam Prakerin 

(Praktik Kerja Industri). Penggunaan manajemen teaching factory pada SWOT 

adalah hal yang wajib diterapkan disisi lain evaluasi pada pelaksanaan teaching 

factory juga selalu dipergunakn untuk melakukan pengawasan. Sehingga 

permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diketahui dan dapat di jadikan bahan 

perbaikan agar lebih baik lagi dalam menjalankan model pengembangan teaching 

factory. 
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KESIMPULAN 

Kurikulum pembelajaran yang menggunakan model teaching factory lebih efektif 

dan efisien dalam mengakomodasi kompetensi-kompetensi yang di miliki oleh setiap 

siswa. Kecakapan kognitif siswa dan kecakapan soft skil siswa dalam pengelolaan 

pembelajaran model teaching factory selalu di dampingi instruktur/guru yang 

berkepentingan. Model teaching factory bermanfaat untuk perubahan dunia pendidikan 

kejuruan yang lebih efektif dalam mengembangkan ilmu kejuruan, serta tepat dalam 

mentrasformasikan kompetensi-kompetensi yang di butuhkan oleh siswa. Sehingga dapat 

berdampak untuk dunia pendidikan kejuruan secara global untuk menghasilkan output 

siswa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhkan dunia industri dan out put siswa 

yang mandiri, cendekia dan taqwa dalam menjalankan aktifitasnya.  
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ABSTRAK 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai ciri-ciri yang menonjol 

yaitu adanya mata pelajaran produktif yang merupakan mata pelajaran inti dalam 

penguasaan kompetensi keahlian, sehingga lulusan SMK diharapkan 

mempunyai skill yang relevan dengan kebutuhan DU/DI. Jaringan dasar adalah 

salah satu mata pelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Maka dari itu 

penting untuk mengetahui kesiapan suatu sekolah dalam penyelenggaraan 

pembelajaran jaringan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan 

penyelengaraan pembelajaran jaringan dasar pada program studi keahlian teknik 

komputer dan informatika di SMK Se-Kota Madiun. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa dan guru pada pembelajaran jaringan dasar. Penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini di tinjau dari variabel 

input, proses, dan hasil. Pengukuran efektivitas pembelajaran dilakukan dengan 

membandingkan antara kondisi ideal dengan kondisi riil tentang standar proses 

untuk satuan pendidikan kejuruan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 

pembelajaran jaringan dasar pada program studi keahlian teknik komputer dan 

informatika di SMK Se-Kota Madiun. Intrumen pengumpulan data pada 

penelitian ini meliputi dokumentasi dan kuesioner. Hipotesis pada penelitian ini 

diuji dengan mempergunakan analisis jalur. 
 

Kata kunci: kesiapan, pembelajaran Jaringan Dasar, studi evaluatif. 

 

PENDAHULUAN  

Pasal 15 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, 

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu.  Proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2013, pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Salah satu model 

pembelajaran yang diharapkan dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana 
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yang menjadi tuntutan dalam kurikulum 2013 adalah model pembelajaran bersifat 

inovatif dan kreatif. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai ciri-ciri yang 

menonjol yaitu adanya mata pelajaran produktif yang merupakan mata pelajaran inti 

dalam penguasaan kompetensi keahlian, sehingga lulusan SMK diharapkan mempunyai 

skill yang relevan dengan kebutuhan DU/DI.  

Teknik komputer dan informatika berakar dari elektronika, matematika dan 

linguistik. Program studi keahlian ini hanya ada di STM/SMK. Teknik komputer dan 

informatika terbagi dalam beberapa bidang yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), 

Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), dan Multimedia. RPL adalah program studi 

keahlian yang mempelajari tentang program-program yang ada di dalam komputer. TKJ 

adalah program studi keahlian yang mempelajari tentang cara-cara merakit komputer dan 

menginstalasi program komputer. Multimedia adalah program studi keahlian yang 

mempelajari tentangmenyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio 

dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam 

dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia 

game, dan juga untuk membuat website. Dalam mengambil program studi keahlian kita 

harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari dalam program studi keahlian tersebut. 

(Setiawan, 2004).  

 

KURIKULUM 2013 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajara untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh sebab itu 

kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program 

pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Kurikulum sebagai bahan 

penting dalam pendidikan menentukan arah pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan 

langkah lanjutan pengembangan yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang 

mencakup kompetensi secara terpadu. Proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitasm dan 
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kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. (Tirta, 2014: 2). 

Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam 

menghadapi masa depan. Pemberlakuan kurikulum 2013 mensyaratkan diterapkannya 

penilaian otentik dalam pembelajaran. Hal ini berarti penilaian yang harus dilakukan 

adalah penilaian menyeluruh baik proses maupun hasil belajar siswa secara valid dan 

reliabel. Bertemali dengan kondisi ini, pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 akan 

berhasil jika penilaian yang dikembangkan di sekolah bukan hanya penilaian 

konvensional ( papers dan pencil test)  melainkan juga penilaian performa, penilaian 

proses, penilaian sikap, penilaian diri sendiri, dan juga penilaian portofolio (Yunus, 2014: 

35). 

 

JARINGAN DASAR 

Jaringan dasar adalah salah  satu  pelajaran kejuruan di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang masuk dalam kelompok C2 (dasar program keahlian), untuk kelas 

X (sepuluh). Kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran Jaringan Dasar adalah siswa 

mampu mengenal dan memahami konsep protokol pengalamatan IP address jaringan, 

mengenal dan menerapkan perangkat keras jaringan, mampu melakukan instalasi sistem 

operasi jaringan serta membangun sebuah jaringan yang bersifat lokal untuk berbagi data 

(Supriyanto, 2013). 

Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik, 

kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian yang baik 

akan mendorong pendidik uantuk menentukan strategi mengajar yang baik dan 

memotivasi peserta didik untuk belajar yang baik. Oleh karena itu, dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan diperlukan perbaikan Sistem penilaian yang diterapkan 

(Mardapi, 2004: 16). 

Kesiapan pembelajaran di nilai dari bagaimana siswa SMK dapat diharapkan 

menjadi tenaga kerja yang siap kerja pada dunia industri yang menuntut berpikir cepat 

dalam menyelesaikan masalah, kreatif, dan terampil. Tetapi di lapangan terindikasi 

adanya perbedaan antara standar yang telah ditetapkan pemerintah melalui  PP No 61 

tahun 2013 tentang standar penilaian pada kurikulum 2013 dengan pelaksanaan penilaian 

pembelajaran di lapangan.  
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Jaringan dasar adalah salah satu mata pelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Jaringan dasar adalah mata pelajaran praktik yang di lakukan di laboratorium 

komputer. Jaringan dasar komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil 

seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih 

kecil. Lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam proses belajar siswa. Sarana 

prasarana yang terdapat disekolah sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Sarana 

prasarana yang tidak lengkap akan membuat proses pembelajaran akan terhambat. Begitu 

juga dengan peran guru dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa (Gunadi dan Hanny,  1993: 15). Maka dari itu 

penting untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam pembelajaran jaringan dasar pada 

Kurikulum 2013.    

Penelitian serupa pernah dilaksanakan oleh Irfan Muttaqin (2012) yaitu studi 

pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran oleh guru produktif pada program keahlian 

teknik gambar bangunan di SMKN 2 Kota Tasikmalaya, yang mendapatkan hasil 

pengelolahan hasil tes dan tindak lanjut hasil tes oleh guru menunjukkan sebagian besar 

telah dilaksanakan, tetapi belum dijelaskan secara terperinci aspek-aspek apa saja yang 

telah dilaksanakan dan aspek apa yang belum dilaksanakan. Penelitian lain yang juga 

serupa pernah dilakukan oleh Annisa Phieraz Probosari (2014) yaitu analisis deskriptif 

penilaian pembelajaran keahlian teknik komputer jaringan SMK di Kudus, yang 

mendapatkan hasil bahwa penilaian kesiapan pembelajaran secara umum belum 

sepenuhnya memenuhi kriteria yang baik sehingga perlu ditingkatkan.  

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan pelaksanaan kesiapan 

pembelajaran yang terjadi di lapangan pasca dilaksanakannya kurikulum 2013 pada 

jenjang sekolah menengah kejuruan khususnya di program studi keahlian komputer dan 

informatika di kota madiun.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut. Dalam hal ini data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, 
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dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang dipelajari untuk 

mengukur tingkat hubungan antara variabel.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data utama yang diperoleh dari 

kuesioner, dan data pelengkap diperoleh dari metode wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam studi evaluasi ini pengumpulan data dilakukan 

dengan cara: (1) Metode kuesioner, (2) Metode dokumentasi, (3) Metode wawancara, dan 

(4) Metode observasi. Penggunaan keempat metode tersebut dilakukan secara saling 

melengkapi. Misalnya, metode wawancara diarahkan untuk mendalami dan melakukan 

cek ulang terhadap pendapat warga sekolah yang dituangkan ke dalam isian kuesioner. 

Demikian pula metode observasi diharapkan dapat melengkapi atau cek ulang dari data 

yang diperoleh dari data dokumen atau sebaliknya.  

Menurut Riduwan (2007: 55) populasi adalah objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteritik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2010:61). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Arikunto (2010:173) yaitu populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.  Menurut 

Riduwan (2007:56) sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang diteliti. Menurut Arikunto (2010:87), apabila jumlah populasi 

kurang dari 100, semua populasi dijadikan sebagai sampel yang disebut dengan penelitian 

populasi. Jika jumlah populasi lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih. Subjek merupakan siswa kelas X Teknik Komputer dan Informatika di SMKN 

2, SMK Cendekia, SMK PGRI 1, dan SMK Taman Siswa 2 Madiun angkatan 2016, dan 

sebjek sedang menempuh mata pelajaran jaringan dasar.   

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purpotional random sampling karena 

pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi salah satunya dapat digunakan 

rumus Taro Yamane (Riduwan, 2007:65).   

Analisis data berkaitan dengan menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis 

yang diajukan. Bentuk hipotesis mana yang diajukan, akan menentukan teknik statistik 

mana yang digunakan. Langkah-langkah atau prosedur pengolahan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah (1) menyeleksi data agar dapat diolah lebih lanjut, yaitu 
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dengan memeriksa jawaban responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; (2) 

menentukan bobot nilai untuk setiap kemungkinan jawaban pada item variabel penelitian 

dengan menggunakan skala penilaian yang telah ditentukan, kemudian menentukan 

skornya; (3) melakukan analisis deskriptif; untuk mengetahui kecenderungan data. Dari 

analisis ini dapat diketahui rata-rata, median, standar deviasi, dan varians data dari 

masing-masing variabel; (4) melakukan uji korelasi, regresi, dilanjutkan path analisis. 

Penghitungan analisis data menggunakan bantuan komputer program aplikasi SPSS versi 

17.0 for windows. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang belaku umum (Sugiyono, 2010: 147). 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pengolahan data 

angket dari para ahli serta angket guru dan siswa dianalisis Arikunto (2010). Teknik 

analisis data yang digunakan adalah dengan menghitung prosentase jawaban dari skor 

angket validasi ahli materi, skor angket validasi ahli media dan skor angket penilaian dari 

siswa.  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada pembelajaran jaringan dasar pada program 

studi keahlian teknik komputer dan informatika di SMK Se-Kota Madiun. Intrumen 

pengumpulan data pada penelitian ini meliputi dokumentasi dan kuesioner. Hipotesis 

pada penelitian ini diuji dengan mempergunakan analisis jalur.  
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ABSTRAK 

 

Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali peserta 

didik agar mempunyai kemampuan di bidang tertentu serta untuk beradaptasi di 

lingkungan kerja. Salah satu intitusi pendidikan yang memiliki peranan penting 

dalam pembentukan kompetensi serta menjadi bagian dari tulang punggung 

dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan politik adalah pendidikan kejuruan. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan membekali peserta didik dengan 

kompetensi tertentu sehingga menjadi insan yang siap untuk berkerja dan/atau 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Upaya pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian bangsa, selain dengan cara penyelenggaraan sistem 

pendidikan kejuruan yang baik, adalah dengan cara mengembangkan industri 

kreatif. Industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan 

tenaga kerja, dengan konstribusi secara nasional sebesar 10,7% atau sekitar 11,8 

juta. Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki konstribusi dalam 

pengembangan industri kreatif. Terdapat 16 subsektor industri kreatif yang 

berkembang di Kota Malang, Salah satunya adalah sub sektor desain bidang 

Desain Grafis. Berdasarkan paradigma tersebut maka perlu adanya relevansi 

antara sistem penyelenggaraan pendidikan di SMK dengan kebutuhan 

kompetensi kerja industri kreatif khususnya pada bidang desain grafis. Salah satu 

kompetensi keahlian yang ada di SMK yang membentuk kompetensi desain 

grafis adalah Multimedia. Elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, 

salah satunya adalah kurikulum 

  

Kata kunci :  relevansi , kurikulum ,  industri kreatif , multimedia , SMK  

 

PENDAHULUAN  

 Perkembangan suatu bangsa erat kaitannya dengan tingkat kualitas sumber daya 

manusianya. Sumber daya alam bukanlah unsur yang utama dalam menghadapi era 

globalisasi, melaikan tingkat kualitas sumber daya manusianya yang sangat berpengaruh. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Saparahayuningsih (2010:1) menyatakan 

bahwa “Kekayaan sumberdaya alam dari suatu negara bukan lagi merupakan unggulan 

utama untuk mampu bersaing. Kemampuan bersaing sangat ditentukan oleh 

kemampuannya dalam mempersiapkan dan memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang 

unggul dan berkualitas, yakni SDM yang mampu menguasai dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kecerdasan dan kreativitas), berkepribadian (memiliki daya 

juang yang tinggi dan bermoral), berketerampilan hidup (life skills).” 
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Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkuaitas tidak terlepas dari 

sistem pendidikan yang dilaksanakan di negera tersebut. Pendidikan merupakan 

parameter fundamental yang menentukan kecerdasan bangsa, kemajuan suatu peradaban 

dan kedudukan sosial suatu masyarakat.  

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu institusi pendidikan yang 

memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan sumber daya manusia. bertujuan 

membekali peserta didik dengan kompetensi tertentu sehingga menjadi insan yang siap 

untuk berkerja dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada 

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, didalamnya menyatakan bahwa salah satu tujuan 

khusus dari SMK adalah (a) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, 

mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; 

(b) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional 

dalam bidang keahlian yang diminatinya; (c) membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik 

secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (d) membekali 

peserta didik dengan kompetensikompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang 

dipilih. 

Upaya pemerintah dalam mengembangkan bangsa selain mempersiapkan sistem 

pendidikan yang berkualitas juga memperkuat sistem perekonomian. Wujud upaya 

pemerintah dari segi perekonomian adalah menumbuhkan pelaku-pelaku Industri 

Nasional salah satunya adalah Industri Kreatif. Pengembangan industri kreatif kini telah 

menjadi sorotan penting di pemerintahan hal tesebut terbukti dalam Peraturan Presiden 

Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam Peraturan Presiden 

tersebut telah memasukkan Industri Kreatif menjadi salah satu Industri Nasional.  

Kemajuan Industri Kreatif di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. 

Industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, 

dengan konstribusi secara nasional sebesar 10,7% atau sekitar 11,8 juta. Seperti yang 

dikutip dari tempo (2016) menyatakan bahwa Industri Kreatif memberikan sumbangsih 

sebesar Rp. 642 Milyar atau 7,05% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia 

sepanjang tahun 2016. Berdasarkan hasil pemetaan Industri Kreatif oleh Dinas 
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Perdagangan Republik Indonesia dalam Syarif,dkk. (2015), terdapat 14 Subsektor yang 

termasuk dalam industri berbasis kreatifitas antara lain 1) Periklanan; 2) Arsitektur; 3) 

Pasar Barang Seni; 4) Kerajinan; 5) Desain; 6) Fesyen; 7) Video, Film, dan Fotografi; 8) 

Permainan Interaktif; 9) Musik; 10) Seni Pertunjukan; 11) Penerbitan dan Percetakan; 12) 

Layanan Komputer dan Piranti Lunak; 13) Televisi dan Radio; 14) Riset dan 

Pengembangan. 

Tumbuh kembang industri kreatif tidak lepas dari tingkat kreatifias, keterampilan 

dari para pelaku industri tersebut. Syarif, dkk (2015) menyatakan Industri kreatif 

merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat 

individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan 

mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.  

Apabila ditarik benang lurus antara penyelenggaraan pendidikan di SMK dengan 

industri kreatif sebenarnya saling menyambung. Pasalnya tujuan SMK adalah untuk 

mencetak insan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap 

professional pekerjaannya. Industri kreatif merupakan industri yang memanfaatkan 

kreatifitas dan keterampilan. Namun kenyataan dilapangan mengatakan lain, SMK 

merupakan penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia dengan tingkat 

pengangguran terbuka sebesar 9.84%, dimana angka tersebut meningkat 0.79% 

dibandingkan 2015 (Jefriando, 2016). Menjadi masalah klasik bagi dunia pendidikan 

SMK di Indonesia umunya, bahwa link and match antara output lulusan SMK dengan 

Kebutuhan Kerja masih belum sesuai. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia 

kerja, SMK perlu melakukan penyesuaian dengan membuka kompetensi keahlian baru 

atau mempertajam kompetensi keahlian yang sudah ada dengan mempertimbangakan 

relevansi terhadap tuntutan Dunia Kerja khususnya Industri Kreatif 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri kreatif 

khususnya bidang desain, dimana pada subsektor tersebut merupakan penyumbang 

kontribusi Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar no.5 sesuai dengan data BPS tahun 2013 

sebesar  25042.7 (Prasetyawan, dkk., 2015). Salah satu jurusan pada SMK yang 

memberikan pendidikan vokasi pada bidang desain adalah Program Keahlian 

Multimedia. Program Keahlian Multimedia merupakan Program keahlian yang 

menjanjukan peringkat kedua setelah animasi (Fitri, 2016) 
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Tabel1. Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Kreatif Tahun 2010 - 2013 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 (Prasetyawan, dkk, 2015) 

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang dihadapi SMK, untuk 

menyiapkan tenaga terampil sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja, maka 

SMK perlu mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum yang mampu memberikan 

pengalaman belajar terutama dalam penguasaan kompetensi.  

 

KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

Sistem pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari kurikulum yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Kurikulum merupakan jantung dari kualitas sistem 

pendidikan. Kurikulum menurut Sinta,dkk. (2014) adalah suatu rencana yang dijadikan 

pedoman dalam proses pembelajaran bagi siswa supaya mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum merupakan sebuah dokumen yang dikembangkan dalam bentuk tertulis dan 

digunakan untuk merencanakan dan mengatur pengalaman yang terorganisasi bagi siswa 

dan untuk pembelajaran siswa (Billet, 2011) 

Berdasarkan dari beberapa konsepsi dari kurikulum diatas, maka dapat 

disimpulkan kurikulum adalah suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan yang memuat 

tujuan, isi, serta cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 

Fungsi Kurikulum pada dasarnya adalah program kegiatan yang akan 

mempengaruhi atau menentukan bentuk pribadi murid yang diinginkan (Syahrul, 2014). 
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Dalam pembentukan kurikulum perlu memperhatikan beberapa hal yang mendasari, 

seperti tujuan pembangunan daerah maupun nasional, kebutuhan Dunia Usaha/Industri, 

perkembangan IPTEK, sosial masyarakat, serta dinamika perkembangan global. 

Penjelasan tersebut selaras dengan konsep dari tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan.  

Pendidikan Menengah Kejuruan dalam PP. No. 17 tahun 2010 yang menyatakan 

bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan membekali peserta didik 

dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para 

profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan kejuruan dapat dilakukan 

melalui pendidikan formal ataupun informal. Dalam jalur informal, pendidikan kejuruan 

dapat dilakukan melalui kursus ataupun balai latihan kerja. Dalam sistem persekolahan di 

Indonesia, pendidikan kejuruan dilakukan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Kurikulum yang diterapkan di SMK telah diatur dalam Permendikbud Nomor 70 

Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Kerangka Dasar dalam Peraturan 

Menteri Tersebut merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis 

yang berfungsi sebgai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan 

muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada SMK. 

Sedangkan Struktur Kurikulum SMK/MAK merupakan pengorganisasian Kompetensi 

inti, Mata Pelajaran, Beban Belajar, dan Kompetensi Dasar pada setiap SMK/MAK. 

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada 

kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada 

kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai 

berikut: 1.) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 2.)  

Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;  3.) Kompetensi Inti-3 (KI-

3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan 4.) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk 

kompetensi inti keterampilan.  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 Bidang Keahlian jenjang 

SMK/MAK dibagi menjadi 9 bidang, antara lain: 1) Teknologi dan Rekayasa; 

2)Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Kesehatan; 4) Agribisnis dan Agroteknologi; 

5) Perikanan dan Kelautan; 6) Bisnis dan Manajemen; 7) Pariwisata; 8) Seni Rupa dan 

Kriya; dan 9) Seni Pertunjukan.  
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Pemilihan Peminatan Bidang Keahlian dan program keahlian dilakukan saat 

peserta didik mendaftar pada SMK/MAK. Pilihan pendalaman peminatan keahlian dalam 

bentuk pilihan Paket Keahlian dilakukan pada semester 3, berdasarkan nilai rapor 

dan/atau rekomendasi guru BK di SMK/MAK dan/atau hasil tes penempatan (placement 

test) oleh psikolog. Pada SMK/MAK, Mata Pelajaran Kelompok Peminatan (C) terdiri 

atas: 1) Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian (C1); 2) Kelompok Mata 

Pelajaran Dasar Program Keahlian (C2); 3) Kelompok Mata Pelajaran Paket Keahlian 

(C3).  

Berdasarkan pada penjelasan tentang penjurusan diatas, Multimedia termasuk 

dalam Bidang Keahlian Teknologi Informasi, dan Komunikasi. Mata pelajaran yang 

diberikan pada bidang keahlian tersebut khususnya pada Mata Pelajaran Peminatan 

(C1/C2/C3) Multimedia dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Mata pelajaran Peminatan Multimedia  

MATA PELAJARAN 

PEMINATAN 

KELAS DAN SEMESTER 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

C1. Dasar Bidang Keahlian 

Fisika 3 3 - - - - 

Pemrograman Dasar 4 4 - - - - 

Sistem Komputer 4 4 - - - - 

C2. Dasar Program Keahlian 

Perakitan Komputer dan Sistem 

Operasi 

4 4 - - - - 

Pemrograman Dasar 4 4 - - - - 

Dasar Desain Grafis 7 7 - - - - 

C3. Paket Keahlian 

Pengantar Multimedia - - 6 6 - - 

Teknik Pengolahan Audio Video - - 6 6 12 12 

Teknik Animasi 2D dan 3D - - 6 6 8 8 

Desain Media Interaktif - - 6 6 9 9 

Pengembangan Produk Krearif - - 3 3 3 3 

Sumber: Permendikbud nomor 70 Tahun 2013 

 

Pada jabaran mata pelajaran yang digambarkan pada tabel 2 diatas, mata pelajaran 

pada paket Keahlian Mutlimedia yang berhubungan dengan kebutuhan Industri Kreatif 

Subsektor Desain khususnya Desain Grafis adalah Mata Pelajaran Dasar Desain Grafis. 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai oleh siswa pada Mata pelajaran tersebut 
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dijelaskan pada tabel 3. KD 3 menggambarkan kompetensi siswa yang bersifat kognitif, 

sedangkan KD 4 menggambar kompetensi psikomotor siswa.  

Tabel 3. Kompetensi Dasar (KD) Dasar Desain Grafis  

KOMPETENSI DASAR 

Kompetensi Dasar (KD) 3 Kompetensi Dasar (KD) 4 

3.1 Memahami etimologi Mutimedia 4.1 Menyajikan data hasil pengamatan 

terhadap berbagai media dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.2 Memahami produk-produk 

Multimedia 

4.2 Menyajikan contoh-contoh produk 

multimedia 

3.3 memahami alir proses produksi 

multimedia 

4.3 menalar tahapan proses produksi 

multimedia 

3.4 memahami gambar sketsa 4.4 menyajikan hasil gambar sketsa 

3.5 memahami ilustrasi 4.5 menyajikan contoh-contoh ilustrasi 

3.6 memahami gambar bentuk 4.6 menyajikan gambar bentuk 

3.7 memahami gambar perspektif 4.7 menyajikan gambar perspektif 

3.8 memahami teori warna 4.8 Menyajikan hasil percobaan 

percampuran/kombinasi 2 warna, 3 warna 

sesuai perencanaan 

3.9 memahami elemen desain 4.9 Menyajikan hasil percobaan 

penyusunan elemen-elemen desain dalam 

sebuah bidang 

3.10 Memahami tata letak objek 

geometris 

4.10 Menyajikan hasil tata letak objek 

geometris 

Sumber: Permendikbud nomor 70 Tahun 2013 

 

KOMPETENSI KERJA  INDUSTRI KREATIF SUB SEKTOR DESAIN GRAFIS 

Kompetensi merupakan pernyataan kemampuan yang menguraikan hasil yang 

diharapkan dari profesi yang terkait, atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang 

penting dalam pekerjaan tertentu (Burke, 2005). Kompetensi tidak pernah lepas dari 

Pendidikan Kejuruan, bahkan dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan jantung dari 

Pendidikan Kejuruan, Finch & Crunkilton dalam jatmoko (2013) menyatakan bahwa 

kompetensi untuk Pendidikan Kejuruan adalah tugas, keterampilan, sikap, nilai-nilai, dan 

apresiasi yang penting agar berhasil dalam kehidupan dan atau mencari nafkah untuk 

hidup. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka pendidikan kejuruan mengamban tugas 

untuk mencetak generasi lulusan dengan kompetensi tertentu mulai dari sikap, nilai-nilai, 

keterampilan, serta pengetahuan yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja serta 

kehidupan. 
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Kompetensi kerja di Indonesia telah diatur standarisasi kompetensinya oleh 

pemerintah atau disebut dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 

Per. 21/Men/X/2007 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas 

dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Hampir seluruh bidang telah diatur standar kompetensinya dalam SKKNI 

tersebut, termasuk Bidang Desain Grafis. Standar Kompetensi Kerja Bidang Desain 

Grafis telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP.109/MEN/VI/2010. Dalam bidang desain grafis sendiri yang 

disebut kompetensi inti (core competencies) desainer grafis adalah unit-unit kerja terapan 

dari disiplin yang wajib dikuasai oleh desainer grafis, seperti penguasaan teknis 

(kemampuan untuk menggunakan perangkat, teknologi dan material/bahan untuk 

mengekspresikan dan mencapai kualitas estetis), penguasaan bentuk/form (kemampuan 

untuk mengkomposisikan berbagai elemen visual), penguasaan konten/what to say 

(kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan desain dan menciptakan 

interprestasi visual dari pesan/gagasan bagi khalayak), konteks/how to say (kemampuan 

untuk menciptakan ekspresi visual dan membangun persepsi dalam menyampaikan 

sebuah makna).  

Kompetensi Bidang Desain Grafis terbagi menjadi 3 bagian yang disesuaikan 

dengan tingkatan KKNI, yaitu level 4 (Desainer Grafis Muda), level 5 (Desainer Grafis 

Madya), dan level 6 (Desain Grafis Utama). Masing-masing level tersebut memiliki 

tingkatan kompetensi yang telah disesuaikan dengan level masing-masing.  

Standar kompetensi Desain Grafis level 4, Nama pekerjaan Desainer Grafis Muda, 

terdiri dari 2 bagian yaitu Kelompok Kompetensi Umum, dan Kelompok Kerja Inti  

dijelaskan pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Standar Kompetensi Desain Grafis Muda 

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG01.001.01 Menerapkan pengetahuan dasar desain 

2 TIK.DG01.002.01 Bekerja dalam konteks organisasi desain 
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3 TIK.DG01.003.01 Menerapkan pengetahuan tentang metode grafika 

4 TIK.DG01.004.01 Mengoperasikan perangkat lunak desain grafis 

KELOMPOK KOMPETENSI INTI 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG02.001.01 Memaparkan kembali brief teknis spesifikasi kepada 

pihak lain 

2 TIK.DG02.002.01 Membentuk dummy 

3 TIK.DG02.003.01 Mengerjakan final artwork 

Sumber: Kepmen. Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.109/MEN/VI/2010  

 

Standar kompetensi Desain Grafis level 5, Nama pekerjaan Desainer Grafis 

Madya, terdiri dari 3 bagian yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi 

Inti, dan Kelompok Kompetensi Khusus  dijelaskan pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Standar Kompetensi Desain Grafis Madya 

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG01.005.01 Mendokumentasikan kemajuan kerja 

2 TIK.DG01.006.01 Menerapkan teori dasar desain grafis 

3 TIK.DG01.007.01 Menyusun dokumentasi lengkap untuk menjaga Hak 

Atas Kekayaan Intelektual terhadap karya yang 

dihasilkan 

4 TIK.DG01.008.01 Menyusun brief teknis spesifikasi cetak 

KELOMPOK KOMPETENSI INTI 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG02.004.01 Menerjemahkan client brief 

2 TIK.DG02.005.01 Mengembangkan dan mengkomunikasikan konsep 

desain 

3 TIK.DG02.006.01 Mendesain karya berdasarkan brief 

4 TIK.DG02.007.01 Menentukan material karya desain 

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG03.001.01 Menghitung anggaran produksi 

Sumber: Kepmen. Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.109/MEN/VI/2010 

 

Standar kompetensi Desain Grafis level 6, Nama pekerjaan Desainer Grafis 

Utama, terdiri dari 3 bagian yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi 

Inti, dan Kelompok Kompetensi Khusus  dijelaskan pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Standar Kompetensi Desain Grafis Utama 

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG01.009.01 Menerapkan teori dasar komunikasi 
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2 TIK.DG01.010.01 Menghasilkan creative brief untuk pengembangan 

karya desain 

3 TIK.DG01.011.01 Mengkoordinasikan dan mengadakan rapat internal 

dengan tim 

KELOMPOK KOMPETENSI INTI 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG02.008.01 Mempresentasikan hasil karya desain kepada klien 

2 TIK.DG02.009.01 Mengevaluasi hasil karya desain 

3 TIK.DG02.010.01 Merekomendasikan argumen-argumen yang 

meyakinkan terhadap hasil karya desain kepada klien 

4 TIK.DG02.011.01 Mengatur tim kerja 

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS 

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 

1 TIK.DG03.002.01 Mengintegrasikan pengetahuan dasar branding dan 

komunikasi pemasaran dengan desain grafis 

Sumber: Kepmen. Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.109/MEN/VI/2010 

 

RELEVANSI KURIKULUM SMK DENGAN INDUSTRI KREATIF  

Relevansi pendidikan kejuruan (SMK) dengan DU/DI erat kaitannya dengan 

kesesuaian isi pendidikan (isi kurikulum) dalam hal penyiapan tenaga kerja, sehingga 

diharapkan lulusan SMK dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemampuan dan bekal 

keterampilannya di dunia kerja (Syahrul, 2014). Kebijakan relevansi antara kurikulum 

SMK dengan kebutuhan DU/DI biasa disebut dengan istilah link and match. Berdasar 

pendapat tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum yang ada di SMK harus 

disesuaikan dengan kebutuhan DU/DI. Dalam hal ini DU/DI untuk bidang desain grafis 

salah satunya adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam Industri Kreatif.  

Link and match antara Kurikulum SMK jurusan Multimedia khususnya Mata 

Pelajaran  (mapel) Dasar Desain Grafis dengan Kompetensi Kerja Industri Kreatif 

Subsektor desain grafis masih belum sempurna. Masih terdapat perbedaan antara 

kurikulum tersebut dengan kebutuhan industri kreatif.  

Goal dari kompetensi pada mapel dasar desain pemahaman pada teknik dasar 

desain grafis, seperti gambar sketsa, ilustrasi, gambar bentuk, prespektif, sampai tata letak 

objek geometris bersifat manual. Manual disini diartikan dalam proses pembelajaran 

tersebut siswa menggambar  menggunakan buku gambar. Kompetensi tersebut apabila 

dibandingkan dengan kompetensi desain grafis muda menerapkan pengentahuan dasar 

desain. Selain itu kompetensi mengoperasikan perangkat lunak desain grafis masih belum 

terlihat pada kurikulum dasar desain. Pada kompetensi tersebut kompetensi yang hasus 
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dikuasai, antara lain vector-drawing, image-editing, dan page-lay out. Proses digital 

imaging belum terlihat dominan pada kurikulum SMK. Ada beberapa kompetensi desain 

grafis muda yang tidak ada pada kurikulum SMK khususnya mapel Dasar Desain. Pada 

kelompok Kompetensi Ini Desain Grafis Muda membentuk dummy, Mengerjakan final 

artwork  tidak diajarkan pada mapel tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu institusi pendidikan yang 

memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan sumber daya manusia. bertujuan 

membekali peserta didik dengan kompetensi tertentu sehingga menjadi insan yang siap 

untuk berkerja dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam 

proses pembelajaran di SMK perlu adanya link and match antara Kurikulum di SMK 

dengan kebutuhan DU/DI. Dalam pelaksanaanya, link and match yang ada masih belum 

sempurna khususnya pada Kurikulum SMK jurusan Multimedia mapel Desain Grafis. 

Perlu adanya penyempurnaan didalam penyusunan Kurikulum tersbut. 
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ABSTRAK 

 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu sistem pendidikan 

nasional yang bertujuan untuk menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan agar siap untuk bekerja maupun menciptakan lapangan kerja. 

Faktor-faktor yang menunjang kesiapan siswa untuk berwirausaha, khususnya 

technopreneurship, adalah praktik kerja industri (Prakerin), dan bimbingan karir. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi prakerin terhadap 

kesiapan technopreneurship siswa; kontribusi bimbingan karir terhadap kesiapan 

technopreneurship siswa; dan kontribusi secara bersama-sama antara prakerin 

dan bimbingan karir terhadap kesiapan technopreneurship siswa program 

keahlian Multimedia SMK se-kota Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang 

digunakan adalah seluruh siswa kelas XII program keahlian Multimedia tahun 

ajaran 2016/2017 SMK se-kota Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik proportional random sampling dari masing-masing sekolah. Data 

dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik 

inferensial. Analisis deskriptif dipakai untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau memberi gambaran dari data yang telah terkumpul. 

Perhitungan ini menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS). 

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dan 

membuat generalisasi data sampel terhadap populasinya. Untuk menguji 

hipotesis digunakan teknik analisis regresi ganda. Sebelum menggunakan 

analisis regresi ganda, terlebih dahulu data variabel harus memenuhi asumsi dan 

persyaratan analisis yaitu, uji normalitas, uji linearitas, serta uji hipotesis.  

 

Kata kunci :  Prakerin, Bimbingan Karir, Kesiapan Technopreneurship. 

 

 

PENDAHULUAN  

Permasalahan riil yang dihadapi saat ini di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk 

yang semakin pesat setiap tahun, tetapi dipihak lain semakin  menyempitnya lapangan 

pekerjaan sehingga menyebabkan terjadi pengangguran. Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7.4 juta orang 

dengan Tingkat Pengangguran Terbuka  (TPT) sebesar 5.81%. Jumlah ini mengalami 

peningkatan pada Agustus 2015 menjadi 6.18% atau mencapai 7.56 juta orang. 

Secara khusus, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa TPT untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 12.65% 
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dibandingkan dengan Diploma (7.54%) dan Universitas (6.40%). Jika dibandingkan 

dengan Agustus 2013 dan Agustus 2014, TPT untuk SMK mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, pada tahun 2013 yaitu sebesar 11.21% dan tahun 2014 sebesar 11.24% 

(www.bps.go.id). 

Mukhadis (2013:8) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan dan pendidikan 

vokasi sebagai wahana dalam upaya memfasilitasi berkembangnya keterampilan individu 

atau kelompok untuk dapat berperan sebagai pencipta atau pembuka lapangan kerja (job 

creator) atau individu atau kelompok sebagai pencari kerja yang kompetitif (job seeker), 

dan individu atau kelompok yang memiliki kemampuan daya endurasi yang tinggi dalam 

berkompetensi (high degree pursuer) dalam kancah global. 

Namun pada kenyataan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru secara umum 

lebih mempersiapkan lulusan sebagai pencari kerja (Job Seeker) bukan sebagai pencipta  

lapangan kerja (Job Creator). Permasalahan lainnya, pandangan siswa pada umumnya 

hanya berpikir bahwa bekerja adalah mendapat gaji. Pandangan ini sedikit banyak 

berpengaruh pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sehingga lulusan SMK berlomba-

lomba mencari pekerjaan setelah lulus ujian, sehingga kesiapan siswa untuk berwirausaha 

sangat kurang. 

Permasalahan dalam kegiatan Prakerin adalah penempatan siswa untuk berlatih di 

perusahaan atau industri sering tidak sesuai dengan program studi atau jurusan yang 

bersangkutan sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Dalam 

penelitiannya Fatchurrochman (2011:62) mengungkapkan bahwa kendala dalam 

pelaksanaan prakerin yaitu dalam pengiriman siswa ke industri tanpa dilakukan secara 

bersama dengan industri melalui jaringan kerjasama yang mengikat dan kajian kurikulum 

yang lebih mendalam. Manajemen sekolah juga tidak mempertimbangkan atau 

menyesuaikan antara kompetensi di sekolah dengan dunia kerja, sehingga para siswa 

tidak melaksanakan prakerin sesuai dengan bidang keahliannya. 

Lebih lanjut, permasalahan karir siswa SMK merupakan permasalahan masa depan 

siswa sebab kegiatan siswa masa sekarang mewarnai masa depan seseorang. Agar siswa 

SMK dapat menyiapkan masa depannya dengan baik, siswa harus dibekali dengan 

sejumlah informasi karir yang dipilihnya. Informasi yang cukup dan tepat tentang aset 

dari yang bersangkutan untuk memahami faktor-faktor yang ada pada dirinya seperti 

kekuatan maupun kelemahannya. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini mengkaji lebih dalam untuk 

mengetahui kontribusi dari prakerin, fdan bimbingan karir terhadap kesiapan 

technopreneurship siswa SMK program keahlian multimedia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal secara langsung 

dan tidak langsung perangkat variabel bebas (dependent) terhadap variabel terikat 

(independent). Tujuan penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan masing-masing 

variabel dan menguji hipotesis yang diajukan dengan cara mencari besarnya kontribusi 

atau pengaruh variabel bebas (dependent) terhadap variabel terikat (independent). 

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka rancangan penelitian menggunakan 

analisis korelasi. 

Variabel penelitian meliputi empat variabel bebas, yaitu Praktek Kerja Industri (X1), 

dan Bimbingan Karir (X), sedangkan variabel terikat yaitu Kesiapan Technopreneurship 

(Y). 

Hubungan antar variabel pada penelitin ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Hubungan Antar Variabel  

 

Keterangan: 

Variabel Bebas : Praktek Kerja Industri (X1) 

  Bimbingan Karir (X2) 

Variabel Terikat : Kesiapan Technopreneurship (Y) 

 

X2 

Y 

X1 
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Dalam gambar 3.1 dijelaskan pengaruh langsung antara masing-masing variabel, praktek 

kerja industri (X1) dengan kesiapan technopreneurship (Y), bimbingan karir (X2) dengan 

kesiapan technopreneurship (Y). Pada gambar diatas ditunjukkan pengaruh total secara 

bersama-sama antara praktek kerja industri (X1), bimbingan karir (X2) terhadap kesiapan 

technopreneurship (Y). 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah  

banyak dan luas (Darmawan, 2014). Populasi pada penelitian ini adalah siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dengan Kompetensi Keahlian Multimedia di kota 

Malang tahun ajaran 2016/2017 yang telah melaksanakan praktik kerja industri. Penelitan 

ini dilakukan di 5 (lima) SMK Negeri di kota Malang. Secara rinci populasi penelitian 

ditunjukkan pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Populasi SMK Negeri di Malang Kompetensi Keahlian Multimedia 

Nama Sekolah Jumlah Populasi 

SMKN 4 Malang 205 

SMKN 5 Malang 127 

SMKN 10 Malang 99 

SMKN 11 Malang 97 

SMKN 12 Malang 92 

Jumlah 620 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini diambil secara 

acak dengan teknik proporsional ramdom sampling dari masing-masing sekolah. Alasan 

digunakannya teknik ini karena beberapa SMK yang akan diteliti memiliki jumlah 

populasi yang tidak sama. 

Jumlah sampel ditentukan setelah mengetahui jumlah total populasi yang akan 

dilakukan penelitian. Salah satu rumus yang bisa digunakan untuk menghitung sampel 

penelitian adalah Rumus Taro Yamane (Riduwan, 2007:65), yaitu: 

                                                      n =
N

N.d2+1 
      

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 
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d : presisi yang ditetapkan 

 

Berikut ini perhitungan sampel siswa. 

𝑛 =  
620

620. (0.05)2 + 1
= 243 

Berdasarkan hasil perhitungan maka sampel pada penelitian ini adalah 164 siswa. 

Untuk memperoleh perimbangan jumlah sampel pada masing-masing sekolah dilakukan 

secara proporsional dengan rumus berikut (Winarsunu, 2006:12): 

𝐽𝑆𝐵 =  
𝐽𝑆𝑇

𝐽𝑃𝑇
 𝑥 𝐽𝑃𝐵 

Keterangan: 

JSB = Jumlah sampel bagian 

JST = Jumlah sampel total 

JPT = Jumlah populasi total 

JPB = Jumlah populasi bagian 

 

Contoh, mencari jumlah sampel bagian dari SMKN 4 Malang dengan jumlah populasi 75 

siswa dengan menggunakan rumus diatas akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝐽𝑆𝐵 =  
243

620
 𝑥 205 = 80 

Mengacu pada perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel dari masing-masing sekolah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel SMK Negeri di Malang Kompetensi Keahlian Multimedia 

Nama Sekolah Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

SMKN 4 Malang 205 80 

SMKN 5 Malang 127 50 

SMKN 10 Malang 99 39 

SMKN 11 Malang 97 38 

SMKN 12 Malang 92 36 

Jumlah 620 243 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk menjaring tiga kelompok data yaitu: (1) 

kesiapan technopreneurship, (2) bimbingan karir, (3) praktek kerja industri. Kesiapan 

technopreneurship, bimbingan karir, diambil menggunakan angket, sedangkan data 

praktek kerja industri diambil dari dokumentasi nilai siswa. 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner/angket dan dokumentasi. 

Kuesioner merupakan salah satu media untuk mengumpulkan data yang mana di 
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dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan erat dengan 

masalah penelitian, disusun dan disebarkan kepada responden (Sukardi, 2011:76).  

Instrumen angket berisi pertanyaan atau pernyataan yang dikembangkan dari 

indikator berdasarkan teori yang relevan dengan masing-masing variabel penelitian. 

Pertanyaan atau pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert, dimana 

responden diminta untuk menjawab suatu pertanyaan atau pernyataan. Alternatif jawaban 

yang digunakan yaitu, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju 

(TS). Berikut ini skala pembobotan dari alternatif jawaban angket dari setiap item, yang 

dipaparkan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Skala Pembobotan/skor pada Setiap Jawaban 

Pertanyaan/pernyataan Positif Skor 

Sangat Baik/Sangat Setuju 4 

Baik/Setuju 3 

Cukup/Kurang Setuju 2 

Kurang Baik/Tidak Setuju 1 

Sumber: Djemari (2008:49) 

 

Setelah intrumen selesai dibuat selanjutnya dilakukan uji coba yang bertujuan untuk 

mengetahui keabsahan dari instrumen. Dalam uji coba kuesioner digunakan teknik uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner, atau 

dengan kata lain suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada 

kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur (Ghozali, 

2009:49). 

Analisis data pada pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, 

yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan rumus Pearson Product 

Moment (Riduwan, 2014:98). Kaidah keputusan yaitu jika nilai rhitung>rtabel dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0.05 sehingga instrumen tersebut dapat dikatakan valid. 

a. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen merujuk pada alat ukur yang digunakan cukup mampu 

mengungkap data yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

(Arikunto. 2002:146). Pengujian terhadap reliabilitas instrumen sebagai alat pengambilan 

data, untuk mengetahui derajat keajegan alat ukur dalam mengukur apa yang diukur. 
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Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Interpretasi 

rentang indeks reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.4 

Tabel 3.4 Rentang Indeks Reliabilitas 

Interval Tingkat Reliabilitas 

0.80 – 1.00 Sangat Reliabel 

< 0.80 – 0.60 Reliabel 

< 0.60 – 0.40 Cukup Reliabel 

< 0.40 – 0.20 Agak Reliabel 

< 0.20 Kurang Reliabel 

Sumber: Mawardi (2011) 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian yang bertujuan 

untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kuesioner/angket dan dokumentasi. Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan 

yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang harus direspon 

oleh siswa. Angket disebarkan kepada sampel yaitu siswa SMK Negeri di Kota Malang 

program keahlian Multimedia. 

Pengambilan data kuesioner menggunakan metode angket dengan model skala 

Likert untuk variabel Fasilitas Praktikum, Bimbingan Karir, dan Kesiapan 

Technopreneurship, sedangkan untuk variabel Prakerin dan Hasil Belajar Kewirausahan 

menggunakan metode dokumentasi nilai dari Guru. 

 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk memproses data yang telah terkumpul yang bertujuan 

untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberi 

gambaran dari data yang terkumpul. Penggambaran nlai responden pada masing-masing 

kelompok terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai tertinggi (maksimum), 

dan nilai terendah (minimum).  

Teknik statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dan 

membuat generalisasi data sampel terhadap populasinya. Teknik analisis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu dengan menggunakan teknik analisis regresi 
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berganda. Teknik analisis regresi ganda digunakan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

variabel bebas secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat. Sebelum 

menggunakan analisis regresi ganda, terlebih dahulu data variabel harus memenuhi 

asumsi dan persyaratan analisis. 

 

Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Wiyono (2011:149) menjelaskan bahwa uji normalitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah suatu variabel mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan 

taraf signifikansi 0.05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 

0.05 atau 5%. 

b. Uji Linearitas 

Wiyono (2011:155) menjelaskan bahwa uji linearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel-variabel penelitian yang digunakan mempunyai hubungan yang liner atau 

tidak secara signifikan. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan Test for Linearity 

dengan taraf signifikansi 0.05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier 

bila signifikansinya kurang dari 0.05 

 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda untuk menguji 

kontribusi variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel terikat Y. Analisis regresi merupakan 

suatu alat analisis peramalan nilai kontribusi dua variable bebas atau lebih terhadap 

variable terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan 

kausal antara dua variable atau lebih (X1), (X2), (X3),…, (Xn) dengan satu variabel terikat. 

Analisis regresi ganda dapat diolah dengan menggunakan bantuan program penghitungan 

statistik. Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi X terhadap Y diperoleh dari 

Direct Effect (DE) dengan Indirect Effect (IE). Untuk menentukan besarnya DE dan IE 

dibutuhkan koefisien korelasi (r) dan nilai standardized coefficients beta (ρ). 
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ABSTRAK 

 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi komponen 

penting dalam meningkatkan industrialisasi dan pertumbuhan sosial ekonomi di 

negara-negara maju dan berkembang. TIK tidak bisa lepas dari peran perangkat 

lunak karena perangkat mempermudah kinerja pengguna dengan komputer. Pilar 

utama untuk produksi perangkat lunak adalah programmer. Pada sektor 

pemrograman ini memberikan banyak peluang pekerjaan untuk programmer. 

Peluang dan tantangan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mendirikan 

SMK Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). SMK Paket Keahlian 

RPL diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkompetensi sebagai 

programmer untuk menjawab permintaan pasar yang  kian meningkat pada pos 

pekerjaan programmer. Pembentukan kemampuan pemrograman dibentuk dari 

proses pembelajaran. Belajar pemrograman melibatkan pemahaman latar 

belakang teoritis dan praktek dari berbagai pengetahuan semantik dan sintaksis, 

keterampilan coding, dan keterampilan algoritmik, yang rumit dan sulit untuk 

dikuasai bagi sebagian besar siswa. Salah satu metode yang dapat mempermudah 

siswa dalam belajar pemrograman adalah pair programming. Pair programming 

menciptakan lingkungan dalam mendorong siswa untuk belajar secara aktif, 

yang menyebabkan siswa lebih percaya diri dan mengembangkan interaksi 

sosial. Pair programming adalah dua programer bekerja sama pada tugas yang 

sama pada workstation yang sama. Salah satu programmer bertugas sebagai 

programmer utama yang memiliki kontrol utama pada proses pemrograman, 

sementara programmer pemandu bertugas untuk meninjau kode dan memeriksa 

kekurangan, seperti sintaks yang salah, logika program, salah pengejaan dan 

permasalahan desain.   

 

Kata kunci :  Pair Programming, Metode Pembelajaran, Pemrograman Dasar, 

Rekayasa Perangkat Lunak, SMK. 

 

PENDAHULUAN  

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membentuk bagian dari kehidupan 

kita sehari-hari (Stephen, 2011). Semua bidang kehidupan dalam satu cara atau makhluk 

lain telah dipicu oleh penggunaan TIK. Sejalan dengan hal tersebut, Teston (2008) 

menyatakan bahwa TIK telah menjadi inti dari semua industri besar dan peradaban 

modern kita. Dapat dikatakan bahwa TIK telah menjadi pilar penting dalam kehidupan di 

masa ini. 

TIK tidak bisa lepas dari peran perangkat lunak, karena dapat mempermudah tatap 

muka pengguna dengan komputer. Perangkat lunak adalah satu set instruksi yang 
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membuat sistem komputer beroperasi dengan cara tertentu (Umar & Hui, 2012:5603). 

Pilar utama untuk produksi perangkat lunak adalah programmer (Farhad, 2012). Dengan 

semakin pesatnya pertumbuhan TIK menciptakan permintaan yang tinggi untuk pos 

pekerjaan programmer terampil, Emmanuel (2015), Hunt (2006), dan Yang (2015). Pada 

sektor pemrograman ini memberikan banyak peluang pekerjaan untuk programmer. 

Peluang dan tantangan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mendirikan SMK Paket 

Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). SMK Paket Keahlian RPL diharapkan dapat 

menghasilkan lulusan yang berkompetensi sebagai programmer untuk menjawab 

permintaan pasar yang  kian meningkat pada pos pekerjaan programmer. 

Dalam beberapa tahun terakhir permintaan pada pos pekerjaan programmer dan 

minat siswa dalam bidang pemrograman telah berkembang dengan pesat dan menjadi 

semakin popular (Robins, 2003). Selain itu, kemampuan pemrograman dipandang 

sebagai kemampuan dasar lulusan rekayasa perangkat lunak dan kunci untuk 

mengembangkan kemampuan praktek rekayasa (Mu, 2015). Yang (2015) juga 

menyatakan bahwa kemampuan pemrograman telah menjadi kompetensi inti untuk siswa 

teknik dan ilmu komputer.  

Pada kenyataannya, belajar pemrograman adalah tugas yang kompleks. 

Pemrograman membutuhkan ide-ide baru dalam berpikir dan keterampilan kreatif dalam 

pemecahan masalah (Emmanuel, 2015). Banyak siswa yang mahir di mata pelajaran lain 

kadang-kadang gagal dalam kompetensi pemrograman (Owolabi, 2014). Huna Tan dalam 

Korkmaz (2014:31) menemukan bahwa persepsi siswa yang belajar bahasa pemrograman 

merupakan kompetensi yang sulit untuk dipelajari, dan mengarahkan siswa untuk menjadi 

apatis dalam pembelajaran keterampilan pemrograman. Sejalan dengan hal tersebut, 

Baldwin (2000: 285) menemukan bahwa mayoritas siswa merasa pemrograman komputer 

merupakan beban kognitif yang sulit dan kompleks. Kesulitan-kesulitan itu berdampak 

pada hasil belajar dan penguasaan kompetensi pemrograman siswa. Kim & Lerch dalam 

Barry (2013: 11) menemukan bahwa banyak siswa yang gagal atau putus sekolah dalam 

pembelajaran pemrograman. Sejalan dengan hal itu, Bennedsen dan Caspersen dalam 

Barry (2013: 11) menemukan tingkat kegagalan siswa dalam kompetensi pemrograman 

rata-rata 33%. 

Pembentukan kemampuan pemrograman dibentuk dari proses pembelajaran. 

Belajar pemrograman melibatkan pemahaman latar belakang teoritis dan praktek dari 
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berbagai pengetahuan semantik dan sintaksis, keterampilan coding, dan keterampilan 

algoritmik, yang rumit dan sulit untuk dikuasai bagi sebagian besar siswa. Dalam analisis 

persepsi siswa tentang pemrograman, Hawi (2010) menemukan bahwa meskipun 

kegagalan dalam pemrograman dikaitkan oleh banyak faktor yang beragam, alasan utama 

adalah metode pengajaran yang tidak sesuai, serta kurangnya kesempatan untuk latihan. 

Metode yang banyak dilakukan dewasa ini dalam pembelajaran pemrograman adalah 

metode solo programming.  

Solo programming adalah sebuah metode tradisional, yang mengembangkan 

perangkat lunak secara individual. Dalam solo programming, siswa bekerja sendiri dalam 

sebuah latihan pemrograman (Owolabi, 2013). Programmer memutuskan sendiri terkait 

hal hal yang berhubungan dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. 

Programmer solo mengembangkan kode sendirian terkait dengan program itu. 

Pembelajaran pemrograman solo programming umumnya mengharuskan siswa bekerja 

secara individual pada tugas pemrograman mereka. Dalam proses pembelajaran, bekerja 

sama dengan siswa lain pada tugas pemrograman pekerjaan rumah merupakan 

kecurangan dan tidak ditoleransi. Satu-satunya sumber daya yang tersedia untuk 

membantu siswa mengatasi masalah yang mereka mungkin akan mengalami adalah guru, 

buku teks, dan internet. Siswa tidak diizinkan untuk bekerja dengan teman-teman mereka, 

yang juga mendapatkan tugas dengan bahan yang sama. 

Salah satu metode alternative yang dapat mempermudah siswa dalam belajar 

pemrograman adalah pair programming. Pair programming adalah salah satu 

pembelajaran kolaboratif yang ditemukan secara positif di lingkungan akademik sebagai 

strategi yang menjanjikan dalam pendekatan pembelajaran pemrograman (Faja, 2013). 

Penelitian McDowell, dkk (2003) menemukan bahwa performa siswa yang menggunakan 

metode pair programming lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan metode solo 

programming baik di tugas akhir maupun di nilai. Pair programming menciptakan 

lingkungan dalam mendorong siswa untuk belajar secara aktif, yang menyebabkan siswa 

lebih percaya diri dan mengembangkan interaksi sosial.  

 

1. Pair Programming 

Meskipun pair programming tampaknya menjadi pola pemrograman yang baru 

dalam waktu sekitar satu dekade, catatan menunjukkan bahwa pair programming pertama 
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dilakukan lebih dari 35 tahun lalu. Pada tahun 1975, ketika Fortran masih menjadi bahasa 

pemrograman yang banyak digunakan, Jensen bereksperimen menggunakan pair 

programming di tim Angkatan Udara Amerika Serikat dan menemukan bahwa pair 

programming menghasilkan perangkat lunak dengan 2,27 kali lebih cepat dan tingkat 

kesalahan pada pengerjaan perangkat lunak terjadi penurunan. 

Flor (1991) memperkenalkan ide untuk mengkolaborasikan individu yang 

berbeda untuk mengatasi masalah yang kompleks. Pada 1995, Constantine (1995) 

menyatakan dalam bukunya bahwa "Dua programmer yang berkerja secara tandem tidak 

akan terjadi redundansi; itu adalah sebuah cara untuk mencapai efisiensi dan kualitas yang 

lebih baik ". Pada tahun yang sama, Coplien (1995) menemukan pola yang disebut 

"Pengembangkan Berpasangan". Pair programming diklaim berguna untuk memecahkan 

masalah dari pemrograman secara individual. Artinya, pasangan cenderung menjadi 

“blindside” ketika mereka berurusan dengan tugas-tugas pengembangan perangkat lunak. 

Studi empiris lain pada penggunaan pola dalam industri dilakukan dan membahas 

proyek software sukses menggunakan Extreme Programming di Chrysler, di mana pair 

programming menghasilkan software yang berkualitas tinggi (Anderson, dkk, 1998). Pair 

programming didefinisikan sebagai dua pengembang yang bekerja bersama-sama di satu 

komputer pada kode yang sama. Pair programming membuat pengaturan bahwa dua 

programmer duduk berdampingan di depan CPU untuk bersama-sama memecahkan tugas 

pemrograman. Yang mengendalikan keyboard dan mouse disebut driver, sementara yang 

lain meninjau dan mereview disebut navigator. Selain itu, aturan tersebut menuntut 

periode belajar yang memadai dari pola pair programming untuk mendapatkan pola yang 

tepat. Pair programming diklaim akan dapat menghasilkan produktivitas yang sama 

dengan kualitas yang lebih baik. 

a. Kelebihan Pair Programming 

1) Penyelesaian tugas lebih cepat: Pair programming berpotensi dapat meningkatkan 

kecepatan pengembangan sebuah perangkat lunak.  

2) Kualitas perangkat lunak yang lebih baik: kualitas perangkat lunak diperkirakan 

meningkat dari Pair programming karena pada pengerjaannya terdapat dua 

programmer yang menyelesaikan tugas tugas pemrograman, serta review pada kode 

secara terus menerus.  
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3) Cross-learning: Beberapa peneliti mengidentifikasikan pertukaran pengetahuan 

dalam proses pair programming (Williams dan Kessler, 2000).  

4) Positive peer pressure: Dua pengembang bekerja sama menghasilkan pair pressure 

(Williams dan Kessler, 2002), yang membuat orang lebih terkonsentrasi dan tepat 

waktu, dan menghindarkan mereka dari berbagai macam gangguan.  

5) Improved self-satisfaction: Kepuasan diri membuat orang lebih bahagia di tempat 

kerja. Survei Williams dan Kessler (2000), menemukan bahwa 90% programmer 

lebih menikmati pair programming lebih dari pemrograman solo. 

6) Peningkatan kepercayaan diri: Kepercayaan diri meningkatkan kesediaan dan 

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Studi 

Williams dan Kessler (2000) menunjukkan bahwa pasangan programmer akan lebih 

percaya diri. 

7) Identifikasi dari kesalahan lebih awal: Karena review kode secara terus menerus, 

potensi kesalahan perangkat lunak dapat diidentifikasi sebelumnya, dimana dalam 

pemrograman solo,  kesalahan biasanya baru terdeteksi ada sampai review kode atau 

tes dilakukan (Williams dan Kessler, 2000). 

b. Kekurangan Pair Programming 

1) Produktivitas yang lebih rendah: Pasangan programmer biasanya tidak menyelesaikan 

tugas lebih cepat. Penelitian Nawrocki dan Wojciechowski (2001) dan Arisholm, dkk 

(2007) bahkan menemukan waktu pengembangan perangkat lunak programmer yang 

berpasangan akan lebih lama. Pengamatan menyiratkan upaya yang dialokasikan 

untuk proyek menggunakan pair programming adalah dua kali lebih banyak. 

2) Cepat lelah: tekanan pada metode pair programming yang membutuhkan konsentrasi 

lebih pada permasalahan pemrograman yang akan membuat programmer sering 

merasa kelelahan. Sebelumnya penelitian Williams dan Kessler (2000) dan Williams 

dan Kessler (2000) menunjukkan bahwa programmer pada metode pair programmer 

lebih intens dalam mengerjakan tugas pemrograman yang menyebabkan kelelahan 

mental. 

3) Keserasian pasangan: Pasangan programmer memiliki kepribadian atau gaya coding 

yang tidak kompatibel dapat membuat memperlambat kemajuan sebuah program 

(Begel dan Nagappan, 2008). 



 

159 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

4) Mungkin tidak sesuai untuk semua karakteristik: Menurut Williams dan Kessler 

(2000), dikatakan bahwa "Beberapa programmer mengalami kesulitan bekerja secara 

berpasangan. Biasanya siswa dengan kelebihan ego atau terlalu sedikit ego". Jadi pair 

programming mungkin tidak terlaksana dengan baik dalam konteks ini. 

5) Memperlambat kinerja jenius: Terkadang siswa yang berbakat dalam bidang 

pemrograman menolak untuk dipasangkan dengan siswa yang berkemampuan rendah, 

karena dapat menurunkan produktivitasnya. Menurut penelitianWilliams, dkk (2008) 

sekitar 5% siswa, yang kebanyakan berkemampuan di atas rata-rata, lebih suka untuk 

bekerja sendiri. 

6) Membutuhkan waktu pasangan untuk saling mengenal: Ketika dua programmer yang 

tidak pernah bekerja bersama-sama, dibutuhkan waktu transisi untuk dapat 

berkolaborasi satu sama lain untuk menemukan pola yang baik. Penelitian Williams 

dan Kessler (2002) dan Vanhanen (2005) telah menunjukkan produktivitas yang 

relatif rendah selama masa transisi ini. 

c. Tugas Driver dan Navigator  

Istilah 'driver' dan 'navigator' menjelaskan peran masing-masing programmer. 

Peran ini tidak berarti tetap, programmer dapat mengubah peran beberapa kali dalam sesi 

pemrograman. Driver adalah programmer yang saat ini memiliki kontrol keyboard, 

sementara navigator memberikan kontribusi terhadap tugas secara lisan dan dengan cara 

lain. Peran navigator dapat dianggap sesuatu yang masih awam bagi khalayak umum. 

Beberapa menganggap bahwa navigator menyediakan desain dan kode review, dan yang 

lain menganggap navigator bekerja di tingkat yang lebih tinggi dari abstraksi dari driver 

(Hazzan & Tomayko, 2003). Dapat disimpulkan bahwa driver bekerja secara taktis 

sementara navigator bekerja secara strategis (Williams & Kessler 2003). 

d. Pair Programming Team 

Pair programming umumnya terjadi dalam konteks yang lebih besar dari tim 

pemrograman. Sejumlah penelitian telah menemukan lingkungan dimana pair 

programming berlangsung. Di sini, seorang programmer pemula dapat mempelajari 

keahlian tentang pemrograman dengan bekerja sebagai bagian dari pair programming, 

yang berguna dalam produksi perangkat lunak, di mana siswa dapat belajar melalui 

pengamatan. 
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e. Lingkungan Pair Programming 

Pasangan pemrograman telah terbukti berlangsung dalam konteks lingkungan yang 

kaya karya dan komunikasi (Bryant, Romero dkk, 2006), di mana alat disesuaikan dalam 

penggunaan pair programming untuk membantu kelancaran tugas dari driver-navigator. 

Selain itu catatan juga digunakan sebagai mekanisme resmi ketika mengintegrasikan kode 

baru ke mesin uji (Sharp dan Robinson 2003; Bryant, Romero dkk, 2006). 

f. Manfaat Kognitif 

Terdapat sejumlah potensi manfaat kognitif dalam pair programming, yang dapat 

membantu siswa untuk memahami serta kualitas dan kecepatan yang dapat diperoleh. 

Kehadiran seorang programmer kedua dapat membantu untuk meminimalkan bias yang 

ada dalam sebuah permasalahan pemrograman (Hutchins, 1995). Ini adalah fenomena 

dimana seseorang lebih mungkin untuk menyaring informasi, dengan berfokus pada 

hipotesis mereka saat ini, dan membuang informasi yang berpotensi berguna dan penting 

namun tidak sesuai dengan hipotesis. Bahkan, Williams dan Kessler (2003) menyinggung 

ini dengan menyatakan bahwa pair programming dapat mengurangi kemungkinan ‘tunnel 

vision’. 

Manfaat kognitif lain adalah programmer dapat berkomunikasi. Terdapat temuan 

yang menunjukkan bahwa jenis verbalisasi saja dapat mengakibatkan peningkatan 

pemahaman. Artinya, bahwa hanya dengan berbicara secara efektif untuk diri sendiri 

(self-explanation), mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada 

pemahaman secara umum dan menciptakan model mental yang lebih tepat untuk 

memecahkan sebuah masalah (Chi, de Leeuw et al. 1994). Hal ini dijelaskan lebih lanjut 

oleh Ainsworth dan Loizou (2003) yang menganggap verbalisasi merupakan bagian dari 

'kognitif off-load', yang dapat membebaskan memori kerja. 

g. Pemilihan Pasangan dalam Pair Programming 

Ada banyak cara untuk memilih pasangan programmer; Williams dan Kessler, 

(2003) menyatakan empat kemungkinan alternative pemilihan dalam pair programming: 

1) Pasangan Expert-Expert, 2) Pasangan Expert-Avarage, 3) Pasangan Expert-Novice, 4) 

dan Pasangan Novice-Novice. Semua kemungkinan pasangan memiliki tujuan yang 

berbeda dan efek yang dapat diringkas sebagai berikut: 

1) Expert-Expert:   
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Ketika memasangkan dua expert, permasalahan terbesar adalah masalah ego, 

tetapi tugas pemrograman akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Bekerja 

dengan pasangan yang expert adalah seperti mendapatkan tambahan 40 atau lebih poin 

IQ" ( Williams dan Kessler, 2003). Namun, Lui dan Chan (2006) melakukan percobaan 

empiris dalam pair programming dan menemukan bahwa pasangan novice-novice 

melawan solo pemula jauh lebih produktif daripada pasangan pakar-pakar terhadap solo 

ahli. 

2) Expert-Average 

Ketika siswa yang expert dalam pemrograman dipasangkan dengan siswa yang 

berkemampuan rata rata, terdapat kemungkinan yang besar bahwa siswa yang 

berkemampuan rata rata dapat meningkatkan tingkat keterampilannya. Namun, jika yang 

berkemampuan rata-rata tidak tertarik untuk memperluas pengetahuan atau tidak 

berinteraksi dengan baik dengan siswa yang expert, mungkin konflik dengan mudah dapat 

tercipta. 

3) Expert-Novice 

Siswa yang expert harus bersedia untuk memberi pengarahan pada siswa yang 

berkemampuan rendah/pemula, yang mengharuskan siswa yang expert untuk lebih sabar 

dengan proses pengembangan perangkat lunak yang terkadang lebih lambat. Di sisi lain, 

siswa yang expert juga harus dapat menerima saran dan masukan dari siswa yang 

berkemampuan rendah/pemula dan mampu mengakui jika terjadi kesalahan. 

4) Novice-Novice 

Pasangan ini diharapkan dapat menghasilkan kode pemrograman di permasalahan 

yang relatif non kompleks, yang akan memberikan pengalaman berharga untuk kedua 

programmer dalam prosesnya" (Lui dan Chan, 2006). 

h. Kesimpulan 

Pair programming adalah salah metodologi untuk membentuk kompetensi 

pemrograman siswa. Hampir semua peneliti dengan suara bulat menyatakan bahwa pair 

programming meningkatkan kualitas perangkat lunak dan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa pada kompetensi pemrograman. Namun, sejumlah penelitian 

melaporkan sifat intens dan melelahkan pair programming dan merekomendasikan 

penggunaannya secara lebih terukur, atau penggunaannya lebih fokus pada proyek tugas 
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yang kompleks atau sulit. Demikian pula, penelitian lebih lanjut diperlukan jika kita ingin 

memahami pair programming, khususnya penerapan untuk permasalahan yang lebih 

kompleks. 
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ABSTRAK 

 

Perubahan pada abad XXI ditandai dengan berkembangnya teknologi 

informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi dimana banyak 

pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan 

oleh mesin, baik mesin produksi maupun komputer. Pada abad XXI lahir 

komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditandai dengan perdagangan 

barang, jasa, modal dan investasi yang bergerak bebas tanpa halangan secara 

geografis antar negara anggota ASEAN. Bonus demografi yang dimiliki 

Indonesia antaralain kekayaan alam dan jumlah pendudukmya. Bonus demografi 

jumlah penduduk adalah fenomena di mana struktur penduduk sangat 

menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif 

sangat besar, sehingga bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa 

Indonesia, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang 

memiliki kualitas SDM tinggi melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan 

lapangan kerja dan investasi. Melalui pendidikan untuk penyiapan SDM 

berkualitas, skema pembelajaran yang diseting pemerintah harus mengikuti 

pergeseran abad XXI, meliputi keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan 

kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media dan menguasai 

teknologi informasi dan komunikasi dan skema pembelajaran yang lama dengan 

ciri full teacher centre harus diubah. Skema pergeseran abad XXI menuntut 

perubahan pada pembelajaran di SMK paket keahlian teknik pemesinan untuk 

mengikuti perubahan tuntutan dan tantangan jaman di era global. 

 

Kata kunci : Paradigma pembelajaran, teknik permesinan, SMK 

 

 

PENDAHULUAN 

Tantangan terbesar secara makro pada pendidikan menengah kejuruan saat ini adalah 

bagaimana menghasilkan lulusan yang mampu berkiprah dan berkompetisi dalam kondisi 

ketidakmenentuan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Dalam konteks mikro, tantangan 

bagi pendidikan menengah kejuruan adalah perkembangan peserta didik di abad ini (abad 

XXI) memiliki daya perubahan yang cepat dan lebih sulit terprediksi. Dalam konteks 

tersebut, peran lembaga (sekolah) dan guru ditantang untuk dapat mengkondisikan dan 

memfasilitasi proses belajar peserta didik secara sesuai dengan karakteristik peserta didik 

saat ini (Triatna, 2010). 

Perjalanan waktu yang menghantarkan kita sampai saat ini telah membawa berbagai 

perubahan yang terduga dan tidak terduga. Lompatan perubahan tidak saja terjadi di 
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lingkungan kota-kota besar, tetapi dengan perkembangan teknologi informasi, semua 

orang hampir dapat terhubungan satu sama lain dengan bantuan teknologi informasi. 

Misal saja dengan menggunakan aplikasi jejaring sosial seperti facebook, banyak orang 

terhubung satu sama lain secara global.  

Menghadapi kondisi saat ini dan kondisi perubahan ke depan, pendidikan seharusnya 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk menajadikan kehidupan ini lebih baik 

dari sebelumnya. Dalam konteks pendidikan menengah, khususnya pendidikan menengah 

kejuruan, lulusannya diharapkan memiliki daya ubah terhadap permasalahan yang 

dihadapi oleh lingkungannya baik dalam skala mikro, yaitu mampu  membantu dirinya 

untuk hidup mandiri, messo yaitu mampu membantu kehidupan keluarganya, dan makro 

yaitu mampu membantu orang lain di luar diri dan keluarganya untuk dapat hidup lebih 

baik. Makalah ini mencoba menganalisis apa tantangan pembelajaran saat ini dan apa 

implikasinya bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

PEMBAHASAN 

KONDISI-KONDISI ABAD XXI 

Masyarakat Abad XXI 

Keadaan abad XXI disebut globalisasi yang ditandai oleh banyaknya perubahan-

perubahan pada semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pada era globalisasi 

yang disebut juga era informasi akan terjadi proses perubahan antar negara, antar bangsa, 

antar budaya tanpa mengenal batas.  

Menurut (Sumarjan, 1993) mengartikan globalisasi sebagai proses penyebaran rasa, 

cipta, dan karsa  suatu kebudayaan sehingga diterima dan diadopsi oleh negara  lain di 

seluruh dunia. Pada saat ini dan dimasa mendatang pengaruh era globalisasi akan semakin 

terasa terutama dengan semakin banyaknya saluran informasi yang tersedia seperti surat 

kabar, majalah, radio, televisi, telepon, faksimail, komputer, internet, satelit komunikasi, 

sekolah bahkan informasi langsung yang dibawa oleh pengunjung (travelers).Semua itu 

dimungkinkan dengan adanya perkembangan pesat di bidang teknologi terutama 

teknologi komunikasi, informasi, dan transformasi. 
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Beberapa ciri abad XXI atau era globalisasi (Hernawan & dkk, 2006) antara lain: 

meningkatnya interaksi antar warga dunia baik secara  langsung maupun tidak langsung, 

semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, meluasnya cakrawala 

intelektual, munculnya arus keterbukaan dan demokratisasi baik dalam politik maupun 

ekonomi, memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan generasi muda, 

meningkatnya kepedulian akan perlunya dijaga keseimbangan dunia, meningkatnya 

kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis, dan mengaburnya batas kedaulatan 

budaya tertentu karena tidak terbendungnya informasi. Dampak globalisasi pada 

kehidupan sangat banyak sehingga menuntut manusia untuk dapat mempertahankan 

hidupnya (human survival), artinya manusia dituntut untuk dapat mengendalikan dan 

memanfaatkan efek-efek dari globalisasi dalam kehidupannya. Manusia adalah pencipta 

globalisasi, dan manusia itu pula yang harus dapat mengendalikan, menguasai, 

memanfaatkan, dan mengembangkan globalisasi untuk kepentingan hidupnya. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 adalah tonggak 

utama dalam agenda integrasi ekonomi regional di ASEAN, menawarkan peluang dalam 

bentuk pasar yang besar senilai lebih dari US $ 2,6 triliun, dan lebih dari 622 juta orang. 

Pada tahun 2014, MEA secara kolektif adalah kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia 

dan terbesar ketujuh di dunia.  

Blueprint MEA 2025 terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling 

menguatkan, yaitu: (i) kerjasama ekonomi yang terpadu dan kohesif; (ii) budaya 

kompetitif, inovatif, dan dinamis; (iii) peningkatan konektivitas dan sektoral kerjasama; 

(iv) berorientasi dan terpusat pada koneksi jaringan masyarakat di lingkup ASEAN; dan 

(v) menuju Global ASEAN. Karakteristik ini mendukung visi untuk MEA seperti 

tergambar dalam Visi ASEAN Community 2025 (ASEAN, 2015). 

Keberadaan media informasi beberapa dekade terakhir membawa perubahan yang 

sangat besar dalam bentuk konektivitas antar manusia secara global, salah satunya 

terbentuknya MEA. Kehadiran MEA tidak lagi sebuah perjanjian antar-negara lagi, 

melainkan masyarakat biasa dapat terlibat dalam jaringan MEA untuk membangun taraf 

perekonomiannya secara mikro pada dirinya, maupun secara makro untuk bangsa dan 

negaranya yang merupakan dampak dari perdagangan bebas regional ASEAN. 
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Persiapan-persiapan untuk menyambut MEA yang telah diselenggarakan pemerintah 

di kawasan ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia harus selalu ditingkatkan dan 

dilaksanakan terutama persiapan pembentukan manusia ber-SDM yang unggul dan 

berkarakter. Modal SDM yang unggul dan berkarakter merupakan kunci penting, karena 

dalam perjanjian MEA memang bercirikhaskan persaingan individu antar bangsa di 

regional ASEAN.  

Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah 

penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) yang sangat besar. Dengan adanya bonus 

demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot 

pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana 

adalah peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari 

besarnya proporsi penduduk produktif.  

Walaupun data menunjukan 70% dari total jumlah penduduk kita adalah usia 

angkatan kerja, namun kualitasnya masih relatif rendah sehingga berdampak pada pasar 

tenaga kerja di Indonesia, untuk itu pendidikan adalah modal utama pembentukan SDM 

yang unggul dan berkarakter untuk menjawab tantangan MEA, dan era global pada 

umumnya (LIPI, 2016). 

Pendidikan Abad XXI 

Karakteristik abad XXI yang dicirikan secara pokok oleh perkembangan teknologi 

informasi yang melampaui ruang dan waktu, telah menghantarkan pada suatu kondisi 

yang amat berbeda dengan abad sebelumnya. Upaya untuk mengelola dan 

mengembangkan abad ini menjadi suatu yang maslahat bagi kehidupan manusia 

mengharuskan penyesuaian dalam cara pembangunan manusia.  

Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Penekanan tujuan 

pendidikan kejuruan ini adalah kemampuan lulusan dalam mengaplikasikan 

keterampilannya untuk dapat hidup mandiri. Tujuan inilah yang mendorong guru dan 

sekolah serta dunia usaha/dunia industri untuk memberikan kerangka pembelajaran yang 

berbeda dengan pendidikan menengah atas. 
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Mengantisipasi permasalahan dan karakteristik kehidupan abad XXI dan merespon 

tujuan pendidikan kejuruan, pendidikan di SMK perlu dilakukan secara khas yang 

mengarah pada sikap mandiri dan keterampilan dalam bidang tertentu. Kekhasan 

pendidikan di SMK mengharuskan pengalaman belajar yang lebih berorientasi pada 

pemecahan masalah secara nyata, baik secara spesifik dalam bidang kerja tertentu 

maupun secara umum dalam kehidupan keseharian sebagai manusia yang berada di 

masyarakat. 

Pembelajaran Abad XXI pada Paket Keahlian Teknik Pemesinan 

Paradigma baru pembelajaran di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Bab IV, 

Pasal 19 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan bakat, minat dan psikologi 

peserta didik (KEMENDIKBUD, 2006). 

Kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung lebih berpijak pada teori 

behavioristik, banyak didominasi oleh guru. Guru menyampaikan materi pelajaran 

melalui ceramah, dengan harapan siswa dapat memahaminya dan memberikan respon 

sesuai dengan materi yang diceramahkan. Dalam pembelajaran, guru banyak 

menggantungkan pada buku teks. Materi yang disampaikan sesuai dengan urutan isi buku 

teks. Diharapkan siswa memiliki pandangan yang sama dengan buku teks tersebut. 

Alternatif-alternatif perbedaan interpretasi di antara siswa terhadap fenomena sosial yang 

kompleks tidak dipertimbangkan. Siswa belajar dalam isolasi, yang mempelajari 

kemampuan tingkat rendah dengan cara melengkapi buku tugasnya setiap hari.  

Berbeda dengan bentuk pembelajaran menurut UU di atas, pembelajaran 

konstruktivistik membantu siswa menginternalisasi dan menstranformasi informasi baru. 

Transformasi terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan 

membentuk struktur kognitif baru. Pendekatan konstruktivistik lebih luas dan sukar untuk 

dipahami. Pandangan ini tidak melihat pada apa yang dapat diungkapkan kembali atau 

apa yang dapat diulang oleh siswa terhadap pelajaran yang telah diajarkan dengan cara 
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menjawab soal-soal tes (sebagai perilaku imitasi), melainkan pada apa yang dapat 

dihasilkan siswa, didemonstrasikan, dan ditunjukkannya. 

Pergeseran tata cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di 

dalam kelas atau lingkungan sekitar lembaga pendidikan tempat peserta didik menimba 

ilmu. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran: dari berpusat pada guru menuju 

berpusat pada siswa, jika dahulu biasanya yang terjadi adalah guru berbicara dan siswa 

mendengar, menyimak, dan menulis – maka saat ini guru harus lebih banyak 

mendengarkan siswanya saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. 

Fungsi guru dari pengajar berubah dengan sendirinya menjadi fasilitator bagi siswa-

siswanya. Pada pembelajaran modern ini siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk 

melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung 

sesuai dengan minat dan keinginannya.  

Namun, di sini bukan berarti guru hanya pasif dan tidak melakukan apapun. Guru 

lebih berfungsi membekali kemampuan siswa dalam menyeleksi informasi yang 

dibutuhkan. Pengajar dan siswa sama-sama aktif, siswa aktif mengkonstruksi 

pengetahuan dan pengajar sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan para 

siswanya agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih tearah (Rohman, 2013). 

Jika dahulu mekanisme pembelajaran yang terjadi adalah satu arah dari guru ke 

siswa, maka saat ini harus terdapat interaksi yang cukup antara guru dan siswa dalam 

berbagai bentuk komunikasinya. Guru berusaha membuat kelas semenarik mungkin 

melalui berbagai pendekatan interaksi yang dipersiapkan dan dikelola, dari  satu arah 

menuju interaktif (Familia, 2012). 

Jika dahulu siswa hanya dapat bertanya pada guru dan berguru pada buku yang ada 

di dalam kelas semata, maka sekarang ini yang bersangkutan dapat menimba ilmu dari 

siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh via internet. Dengan 

kata lain pembelajaran dari isolasi menuju lingkungan jejaring. 

Jika dahulu siswa diminta untuk pasif saja mendengarkan dan menyimak baik-baik 

apa yang disampaikan gurunya agar mengerti, maka sekarang disarankan agar siswa harus 

lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan yang ingin diketahui 

jawabannya. 
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Contoh-contoh yang diberikan guru kepada siswanya kebanyakan bersifat artifisial, 

maka saat ini sang guru harus dapat memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan 

konteks kehidupan sehari-hari dan relevan dengan bahan yang diajarkan. 

Jika dahulu proses pembelajaran lebih bersifat personal atau berbasiskan masing-

masing individu, maka yang harus dikembangkan saat ini adalah model pembelajaran 

yang mengedepankan kerjasama antar individu. 

Jika dahulu ilmu atau materi yang diajarkan lebih bersifat umum (semua materi yang 

dianggap perlu diberikan), maka saat ini harus dipilih benar-benar ilmu atau materi yang 

benar-benar relevan untuk ditekuni dan diperdalam secara sungguh-sungguh (hanya 

materi yang relevan bagi kehidupan sang siswa yang diberikan). 

Jika dahulu siswa hanya menggunakan sebagian pancainderanya dalam menangkap 

materi yang diajarkan guru (mata dan telinga), maka saat ini seluruh panca indera dan 

komponen jasmani-rohani harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran (kognitif, 

afektif, dan psikomotorik). 

Jika dahulu ilmu guru hanya mengandalkan papan tulis untuk mengajar, maka saat 

ini diharapkan guru dapat menggunakan beranekaragam peralatan dan teknologi 

pendidikan yang tersedia – baik yang  

Jika dahulu siswa harus selalu setuju dengan pendapat guru dan tidak boleh sama 

sekali menentangnya,  maka saat ini harus ada dialog antar guru dan siswa untuk 

mencapai kesepakatan bersama. 

Jika dahulu seluruh siswa tanpa kecuali memperoleh bahan atau konten materi yang 

sama, maka sekarang ini setiap siswa berhak untuk mendapatkan konten sesuai dengan 

ketertarikan atau keunikan potensi yang dimilikinya. 

Jika dahulu siswa harus secara seragam mengikuti sebuah cara dalam berproses maka 

yang harus ditonjolkan saat ini justru adanya keberagaman inisiatif yang timbul dari 

masing-masing individu. 

Jika dahulu siswa hanya mempelajari sebuah materi atau fenomena dari satu sisi 

pandang ilmu, maka saat ini konteks pemahaman akan jauh lebih baik dimengerti melalui 

pendekatan pengetahuan multi disiplin. 
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Jika dahulu seluruh kontrol dan kendali kelas ada pada sang guru, maka sekarang ini 

siswa diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan aktivitasnya 

masing-masing. 

Jika dahulu hal-hal yang dibahas di dalam kelas lebih bersifat faktual, maka sekarang 

ini harus dikembangkan pembahasan terhadap berbagai hal yang membutuhkan 

pemikiran kreatif dan kritis untuk menyelesaikannya. 

Jika dahulu yang terjadi di dalam kelas adalah “pemindahan” ilmu dari guru ke siswa, 

maka dalam abad moderen ini yang terjadi di kelas adalah pertukaran pengetahuan antara 

guru dan siswa maupun antara siswa dengan sesamanya. 

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dari tiga komponen utama yakni 

siswa, kompetensi guru, dan fasilitas pembelajaran.  Guru harus menggunakan model 

pembelajaran yang membuat siswa aktif membangun sendiri pengetahuannya dan model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered). Pemilihan berbagai model, 

strategi pendekatan dan teknik pembelajaran merupakan hal utama yang harus 

diperhatikan oleh guru. 

Pembaharuan model pembelajaran yang mengikuti tuntutan abad XXI tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa baik kemampuan kognitif, afektif 

maupun psikomotoriknya. Misalnya model pembelajaran yang membiasakan siswa untuk 

aktif,  sehingga dari siswa tersebut akan muncul sifat kreatif dan mandiri. Proses 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa dan dapat memberikan bekal kompetensi yang 

memadai baik untuk studi lanjut maupun untuk memasuki dunia kerja. Guru dapat 

menganalisis kebutuhan tuntutan abad XXI, melihat indikasi pada ciri-ciri pembelajaran 

abad XXI lalu diintegrasikan melalui model pembelajaran yang sesuai dengan silabus/ 

kurikulum pengetahuan dasar teknik mesin (PDTM) dan diterapkan di kelas. 

Trilling dan Fadel (2009: 23) mengindikasi karakteristik abad XXI yang 

mempengaruhi proses pembelajaran dengan 4 domanin kecenderungan, yaitu knowledge 

work, thingking tools, digital lifestyles, dan learning research. Digambarkan seperti di 

bawah ini. 
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Gambar 1. Domain Pembelajaran abad XXI, Trilling dan Fadel (2009) 

Dunia kerja di abad XXI lebih mengandalkan pengetahuan dan kreativitas seperti 

yang digambarkan Tofler di atas. Bukan mesin. Tuntutan era pengetahuan jaman 

sekarang, menghendaki dunia pekerjaan sekarang ini dengan pekerja-pekerja terlatih, 

pekerja yang menggunakan kekuatan otak dan perangkat digital untuk menerapkan 

keterampilan pengetahuan mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan pengetahuan 

saat ini dilakukan secara kolaboratif dalam kelompok, dengan  anggota kelompoknya 

tersebar dimana-mana, dengan menggunakan perangkat digital untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan proyek (telepon selular, internet, teleconferensi, laptop, dan lainnya) 

Thingking Tools (Perangkat -yang bisa- Berpikir) 

Teknologi dan perangkat digital merupakan perangkat yang menjadi modal para 

pekerja pengetahuan yang memiliki potensi besar melakukan perubahan di era XXI ini. 

Dengan kemampuannya berpikir cepat, menyimpan ingat sebanyak-banyaknya, dan 

mengirimkan informasi dengan cepat pula, kita dengan sangat cepat mampu mengakases 

informasi-informasi yang ada. Perangkat berpikir ini membantu kita belajar lebih baik, 

bekerja lebih keras, dan tentunya menjadi lebih kreatif. 

Digital Lifestyles (Gaya Hidup Digital) 

Manusia usia 6-30 tahun sering dipanggil dengan sebutan “warga digital”, “generasi 

internet”, atau “netizen”. Nampak jelas bahwa generasi itu dilingkupi dengan media 

digital dalam kesehariannya, yang jelas berbeda dengan “pendatang digital” seperti orang 

tua mereka, yang belajar teknologi dipenggalan belakang “episode” usia.   

Learning Research (Penelitian Pembelajaran) 

Ada perubahan pemahaman tentang bagaimana kita belajar di tiga dekade akhir-akhir 

ini. Belajar tentang belajar (learning about learning) merupakan keinginan dari siswa 



 

174 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

generasi internet dan erangkat  serta tuntutan era pengetahuan. Penelitian tentang belajar 

telah menghasilkan beberapa temuan yang bisa membangun bagaimana belajar (Trilling 

dan Fadel, 2009). Yaitu: Pembelajaran otentik, konteks atau kondisi dimana pembelajaran 

berlangsung memiliki pengaruh lebih banyak terhadap hasil belajar anak-anak. Anak-

anak perlu dirangsang dengan pemecahan masalah-masalah yang nyata, pengalaman 

belajar yang lebih otentik.  

Bangunan model mental, pengetahuan manusia merupakan susunan pengalaman 

selama hidupnya. Pengetahuan sekarang adalah bentuk akumulasi dari pengalaman-

pengalaman sebelumnya, dan terus akan berkembang sampai nanti kedepan. Mengenali 

pengalaman terdahulu dan apa yang sekarang diketahui menjadi sangat penting dalam 

proses pembelajaran.  

Motivasi internal, dalam penelitian tentang kepintaran emosi jelas menunjukkan 

bahwa betapa besar manfaat dari motivasi internal terhadap pembelajaran, dibanding 

motivasi eksternal. Ketika anak memiliki motivasi internal dalam belajar, maka 

pembelajaran akan berlangsung lebih lama, memahami lebih dalam, dan betah.  

Kepintaran ganda (multiple intelligence), penggunaan berbagai macam pendekatan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar secara individual akan memberikan 

keuntungan pada siswa dalam mengekspresikan pemahaman mereka dan belajar menjadi 

efektif. Ini adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi guru/pendidik di abad XXI, 

yaitu bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang individual.  

Pembelajaran sosial, pada dasarnya semua proses pembelajaran itu proses sosial. 

Pertemuan tatap muka ataupun kolaborasi virtual dianggap mampu meningkatkan 

motivasi belajar, menciptakan hasil yang lebih inovaitf, dan mengembangkan 

keterampilan sosial dan antar budaya. 

KESIMPULAN 

Pada dasarnya, munculnya pendidikan adalah sebagai respon atas permasalahan yang ada 

di masyarakat. Pendidikan yang menjadi soko guru Indonesia, harus mampu adaptif 

terhadap perkembangan zaman. Jika zaman yang berlaku adalah pasar bebas, maka 

pendidikan harus menyiapkan manusia unggul di bidang ekonomi. Selain itu, tujuan 

pendidikan tidak hanya menjadikan manusia yang berkualitas secara keterampilan, 
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namun juga moral. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan dampak dari perkembangan 

zaman, abad XXI. Suatu era di mana koneksi dan literasi digital menjadi kunci menuju 

jalan kesuksesan sebuah tujuan. Dalam tinta biru MEA, setiap individu di regional 

ASEAN bebas bersaing dalam segala macam kegiatan ekonomi, bebas bersaing maupun 

bebas membuat jaringan antar negara. 

Tantangan pendidikan Indonesia saat ini, khususnya pendidikan kejuruan adalah 

menyiapkan moral dan juga keterampilan anak bangsa menjadi lebih baik dan unggul, 

serta peka terhadap perkembangan zaman. Seluruh pemangku kepentingan harus bersatu 

padu membangun iklim yang sesuai dengan tantangan zaman tersebut. Guru sebagai 

fasilitator sebisa mungkin mengimplementasikan mandat peraturan pemerintah, yang 

sudah sesuai dengan tuntutan abad XXI, yang dapat memberikan inspirasi siswa, 

membangkitkan iklim kelas, kreatif, menyenangkan, peka dengan teknologi, menerapkan 

berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kunci persaingan 

abad XXI selain keterampilan adalah peka teknologi dan informasi, oleh karena itu guru 

hendaknya membangun iklim pembelajaran kelas dengan tema yang sesuai dengan 

perkembangan zaman saat ini, memberikan informasi dan menggunakan teknologi. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini didasari adanya pandangan siswa SMK bahwa 

pembelajaran di kelas sangat membosankan, monoton, dan siswa selalu 

menunggu perintah dari guru ketika pelajaran praktek maupun teori. Interpretasi 

tersebut dapat terlihat dari sikap siswa yang kurang bersemangat ketika proses 

pembelajaran, terjadi permasalahan di kelas dan hasil belajar siswa yang kurang 

memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan hasil 

belajar siswa yang diajarkan menggunakan Model Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah pada standar kompetensi memelihara sistem bahan bakar bensin di 

kelas XI TKR SMK Negeri 2 Sampang. Objek penelitian ini adalah penerapan 

Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah dengan subjek siswa kelas XI TKR I 

di SMK Negeri 2 Sampang dengan menggunakan jenis Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Setiap siklus ada empat tahap yakni tahap: 1) perencanaan, 2) 

pelaksanaan, 3) observasi, dan 4) refleksi. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan lembar angket respon minat siswa dan tes. Analisis data yang 

diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Angket respon siswa diukur 

menggunakan skala likert sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat pada hasil 

belajar klasikal dapat tercapai apabila nilai siswa ≥ 75 dan ketuntasan klasikal ≥ 

80%. Hasil penelitian menunjukkan respon minat siswa terhadap penerapan 

model pembelajaran masalah adalah 91,12 % (sangat baik). Hasil belajar siswa 

yang tuntas pada siklus I adalah 15 siswa dengan ketuntasan klasikal 60 % dan 

pada siklus II adalah 20 siswa dengan ketuntasan klasikal 80 %. Adanya 

peningkatan hasil tes siswa dengan adanya perlakuan guru yang lebih dari siklus 

pertama, seperti adanya bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan pada 

saat diskusi dan adanya solusi pada proses diskusi. 

 

Kata kunci : Pembelajaran Berdasarkan Masalah, Minat Siswa, Hasil Belajar 

Siswa 

 

 
PENDAHULUAN 

Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, sehingga mencapai tujuan pembelajaran 

yang sesuai sasaran salah satunya dengan cara  menggunakan metode dan strategi pembelajaran 

yang tepat. Suatu model mungkin baik untuk suatu tujuan tertentu, pokok bahasan maupun 

kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak tepat untuk situasi yang lain. 

Berdasarkan hasil observasi dan interview langsung oleh peneliti dengan semua guru 

kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan mereka selalu menggunakan metode ceramah 

dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu,  terjadi-masalah-masalah seperti; 1) siswa jarang 

mengajukan pertanyaan, 2) siswa sering berbicara dengan teman sebangkunya, 3) siswa jarang 
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mencatat apa yang sudah diterangan oleh guru, 4) ketika guru memberi pertanyaan siswa tidak 

bisa menjawabnya. Hasil belajar siswa juga selama proses pembelajaran masih tergolong 

rendah, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Daftar Nilai 

No 
Tahun 

ajaran 
Nilai tertinggi Nilai terendah Nilai rata-rata 

1 2012-2013 79,7 68,8 74,7 

2 2013-2014 82,17 65,9 73,98 

3 2014-2015 81,3 67,5 74,2 
 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Suprianto, dan Dedi Fahrudin dijelaskan 

bahwa pembelajaran berdasarkan masalah berpengaruh untuk meningkatkan hasil dan aktivitas 

belajar siswa. Pembelajaran berdasarkan masalah yaitu strategi dimana siswa belajar melalui 

permasalahan-permasalahan praktis yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Kemudian 

siswa diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas 

melalui serangkaian pembelajaran yang sistematis. 

Berdasarkan permasalahan diatas dan penjelasan tentang PBM maka dalam penelitian ini 

peneliti akan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah karena 1) guru dapat 

dengan mudah mengontrol perkembangan siswa, 2) aktivitas belajar siswa menjadi aktif, 3) 

siswa dapat memperoleh wawasan yang lebih luas, 4) siswa dapat bersosialisasi dengan 

temannya, dan 5) siswa dapat menghargai pendapat dari temannya. 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran berdasarkan masalah pada standar kompetensi memelihara sistem bahan 

bakar bensin. 

2. Untuk mengetahui adanya peningkatan minat belajar siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran berbasis masalah pada standar kompetensi sistem bahan bakar bensin. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI TKR 1 SMK Negeri 2 Sampang yang belokasi di Jl. 

Syamsul Arifin, Sampang. Waktu  penelitian dilaksanakan yakni pada bulan September 

semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Peneliti menggunakan data kualitatif untuk mengukur minat siswa, 

sedangkan data kuantitatif peneliti gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Skenario 

Siklus I dan Siklus II dan Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Siklus I terdiri dari:  
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- Perencanaan awal: Pembuatan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, LP (lembar penilaian), 

Media pembelajaran), Pembuatan Instrumen Penelitian (Pre-test dan Post-test dan Lembar 

observasi aktivitas siswa). 

- Pelaksanaan tindakan: Pemberian pre-test, Pengelompokkan siswa berdasarkan hasil pre-test, 

Pelaksanaan proses belajar mengajar ( dengan materi Mengidentifikasi komponen sistem 

bahan bakar bensin dan Mengidentifikasi alur kerja sistem bahan bakar bensin), Diskusi / 

tanya jawab, dan Pemberian post test. 

- Pengamatan: aktivitas guru. 

- Refleksi: Nilai kelulusan individu ≥ 75 dengan kriteria ketuntasan klasikal 80% danHasil 

refleksi sebagai acuan perbaikan pada tindakan siklus berikutnya. 

Siklus II terdiri dari: 

- Perencanaan lanjut: Mempersiapkan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus 

I (Silabus, RPP, LP (lembar penilaian), Media pembelajaran), Pembuatan Instrumen 

Penelitian (Pre-test dan Post-test,  Lembar observasi aktivitas siswa dan Angket minat siswa). 

- Pelaksanaan tindakan: Pemberian pre-test, Pengelompokkan siswa berdasarkan hasil pre-test, 

Pelaksanaan proses belajar mengajar (dengan materi: Mengidentifikasi kerusakan komponen 

sistem bahan bakar bensin, Merencanakan perbaikan komponen sistem bahan bakar dan 

Menjelaskan keselamatan kerja saat menservis komponen sistem bahan bakar), Tanya jawab 

/ diskusi dan Pemberian post test. 

- Pengamatan: pengamatan minat siswa, dan aktiitas guru. 

- Refleksi: Dilakukan setelah tindakan dan observasi dan Nilai kelulusan individu ≥ 75 

dengan kriteria ketuntasan klasikal 80%. 

Teknik analisis data 

1.  lembar angket 

Angket yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui respon minat siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah. Data yang didapatkan di analisis 

dengan menggunakan presentase sebagai berikut: 

Tabel 2. Skala Likert 

Skor Keterangan 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Sedang 

2 Buruk 

1 Buruk Sekali 
 

Kemudian dianalisis Analisis menggunakan rumus di bawah ini : 
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               F 

 P =             X 100% 

                   NxR 

  (Riduwan, 2008:13) 

Keterangan : 

P  =  Persentase jawaban responden 

F  =  Jumlah jawaban responden 

N  =  Nilai tertinggi  

R  = Jumlah responden 

Dan selanjutnya data yang diperoleh dapat diinterpretasi melalui tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Kriteria Interpretasi Skor 

  Penilaian Kriteria 

81% - 100% Sangat Baik 

61% - 80% Baik 

41% - 60% Sedang 

21% - 40% Buruk 

0% - 20% Buruk Sekali 
 

2.  Tes hasil belajar siswa 

Dalam penelitian ini aspek yang di amati dari segi aspek kognitif. Pada ketuntasan individu 

setiap siswa harus memperoleh nilai  ≥ 75, dan suatu kelas dikatakan tuntas balajar jika di 

dalam kelas mencapai ≥ 80% siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar dengan 

perhitungan sebagai berikut. 

Ketuntasan Klasikal = Jumlah siswa yang tuntas/ Jumlah seluruh siswa x 100%(Riduwan, 2008:13) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

- Kemampuan pengajar menyiapkan RPP dan kesesuaian pengajar menerapkan RPP dalam 

proses pembelajaran 

Tabel 4. Penilaian Kemampuan Pengajar Menyiapkan RPP 

Siklus    

Rata-

rata 

Kriteria 
I II 

70,91 

% 

91,81 

% 

81, 36 

% 

Sangat 

Baik 
 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan rata-rata kemampuan pengajar menyiapkan RPP sebesar 

81,36 % yang tergolong kriteria sangat baik. 
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Tabel 5. Pengamatan Kesesuaian Pengajar Menerapkan RPP 

Siklus 
   Rata-rata Kriteria 

I II 

71.17 % 91.76 % 81.46 %  Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan rata-rata kesesuaian pengajar menerapkan RPP sebesar 

81,46 % yang tergolong kriteria sangat baik. 

- Hasil angket yang telah diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran siklus kedua menunjukkan 

minat siswa terhadap penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah adalah sangat baik 

dengan arti lain siswa memiliki tanggapan yang bagus dan minat yang cukup besar dalam 

mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah. Hal ini 

terlihat dari persentase sebesar 91,12 %. 

- Penelitian yang dilakukan dengan dua kali siklus ini telah memperoleh hasil belajar siswa yang 

berbeda. Berikut disajikan pada tabel di bawah ini.  

Tabel 6. Hasil Belajar Siswa 

 No. Karakteristik 
Siklus 

Siklus I Siklus II 

1. Jumlah siswa 25 siswa 25 siswa 

2. Siswa yang tuntas 15 siswa 20 siswa 

3. 
Siswa yang tidak 

tuntas 
10 siswa 5 siswa 

4. 
% ketuntasan 

klasikal 
60 % 80 % 

 

Berdasarkan tabel 6 setelah penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah dari 

jumlah siswa sebanyak 25 siswa, siswa yang tuntas belajar pada siklus pertama sebanyak 15 

siswa dan pada siklus kedua sebanyak 20 siswa sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar pada 

siklus pertama sebanyak 10 siswa dan pada siklus kedua sebanyak 5 siswa sehingga dapat 

diketahui ketuntasan klasikalnya yaitu pada siklus pertama sebesar 60 % dan pada siklus kedua 

sebesar 80 %.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 2 Sampang kelas XI 

TKR pada penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah dengan menggunakan 
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pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dua siklus sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

berdasarkan masalah di kelas XI TKR I. Hal ini terlihat dari hasil tes yaitu sebesar 80 %, 

diketegorikan telah mencapai ketuntasan klasikal yaitu ≥ 80 %. Adanya peningkatan hasil 

tes siswa dengan adanya perlakuan guru yang lebih dari siklus pertama, seperti adanya 

bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan pada saat diskusi dan adanya solusi pada 

proses diskusi. 

2. Minat siswa dapat diketahui dari angket respon siswa. Respon siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah adalah sebesar 91,12 % yaitu 

tergolong sangat baik, dapat dilihat keantusiasan siswa pada proses belajar 

bealajar dan adanya perubahan dari aktivitas siswa yang lebih baik. 

3. Penilaian kemampuan pengajar tergolong baik dalam menyiapkan RPP yaitu 

sebesar 81,36 % dan hasil pengamatan terhadap kesesuaian pengajar menerapkan 

RPP adalah sebesar 81,46 %. 
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ABSTRAK 

Jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja SMK menduduki 

tempat tertinggi 9,84% (1.969.690 orang) dibanding dari lulusan sekolah 

lainnya, disisi lain jumlah lowongan kerja untuk kualifikasi SMK sangat tinggi 

yaitu 8.165.050 per februari 2016. Bila diskalakan AFTA maka hanya 60-70% 

saja learning outcome SMK bisa mencapai standar AFTA. Hal ini disebabkan 

desain learning outcome lulusan sebagai pondasi utama untuk 7 standar lainnya 

(BSNP) tidak link & match dan berkelanjutan dengan labor market signal baik 

nasional, regional maupun international. Untuk memecahkan masalah tersebut, 

penulis mengenalkan system desain untuk learning outcome SMK dengan Trias 

Edukasi Terpadu (TET) yaitu school (HRD) – Industries (Users) – LSP 

(Certificate Board) yang penulis sebut triple performance system. Hubungan 

sinergi antara School dengan Industri menghasilkan variable bebas learning 

outcome quality control (LOQC), antara School dengan LSP menghasilkan 

variable terikat learning outcome quality insurance (LOQI) dan antara LSP 

dengan Industri menghasilkan SMK graduate  supply quantity control (GQC). 

Hasil yang diharapkan dari Integrasi TET ini menghasilkan sustainable SMK 

learning outcome dan jumlah lulusan SMK sesuai dengan work force demand. 

 

Kata kunci : Learning outcome, TET, LOQC, LOQI, GQC, sustainable . 

 

 

PENDAHULUAN 

 Asosiasi South East Asian Nation ( ASEAN ) merupakan sebuah organisasi reg

ional di asia timur selatan , yang terdiri dari sebelas ( 11 ) negara , yaitu ; Indonesia , Ma

laysia , Thailand , Filipina, Singapura , Laos , Vietnam , Kamboja , Myanmar , Brunei D

arussalam . Pada tahun 1997 , ASEAN Vision 2020 disepakati . yang mewujudkan kawa

san yang stabil , makmur dan sangat kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang adi

l ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosio - ekonomi . Kemu

dian pada tahun 2003 , disepakati tiga pilar untuk mewujudkan Visi ASEAN 2020 yang d

ipercepat sampai 2015 [1] , yaitu : 

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN 

2. ASEAN politcal -Keamanan Community , 

3. ASEAN Socio - Cultural 

Komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) merupakan salah satu bentuk d
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ari Free Trade Area (FTA), yang merupakan kerja sama ekonomi regional di kawasan ya

ng terintegrasi dengan harapan untuk memberikan akses yang lebih mudah untuk perdag

angan luar negeri. negara-negara ASEAN yang dikenal sebagai ekspor berbasis komodit

as sumber daya alam di Asia juga membuat peluang produksi di pasar yang kompetitif.  

Keberadaan pasar bebas atau FTA terbuka peluang dan persaingan di pasar barang dan ja

sa, pasar investasi, pasar modal dan pasar tenaga kerja. Dalam hal ini Indonesia memilik

i populasi terbesar di kawasan ASEAN, yang masyarakat heterogen dengan berbagai jen

is suku, bahasa dan adat istiadat dan memiliki banyak sumber daya alam yang tersebar d

ari Sabang sampai Merauke. Kekuatan ekonomi Indonesia cukup baik, pertumbuhan eko

nomi merupakan yang tertinggi di dunia setelah India. Ini akan menjadi faktor penting u

ntuk mempersiapkan masyarakat Indonesia terhadap ASEAN Economic Community (A

EC) pada tahun 2015. Dalam Pilar Pertama MEA cetak biru, menyatakan bahwa: ASEA

N sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas bar

ang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran lebih bebas  modal. Jika Indonesia ti

dak siap, maka aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja [2]. terampil dan modal, 

akan dilihat sebagai ancaman daripada kesempatan MEA dalam upaya untuk meningkat

kan kesejahteraan ekonomi dengan memperkuat daya saing untuk memenangkan persain

gan global, melalui tahapan integrasi pasar domestik sebagai pasar dan basis produksi in

tegrasi tunggal dan pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar global.  

Pembahasan pada karya ilmiah ini penulis hanya memfokuskan diri pada kelema

han tenaga kerja Indonesia yang belum trampil dan belum siap berkompetensi dengan N

egara-negara anggota ASEAN lainnya. Saat ini pemerintah belum melakukan analisis da

ri tingkat masalah kemampuan, beberapa sektor industri akan mengalami titik kelemaha

n ketika Negara AFTA lain  mulai real dilaksanakan [3]. Kesalahan fatal yang dilakukan 

pemerintah/ Kemendikbud (Sebelumnya dengan nama Kemendikbu kemudian berubah 

menjadi Kemendiknas dan saat ini berubah menjadi 2 kementrian yaitu Kemendikbud da

n kemenristek dikti) adalah 1) belum dimulainya perancangan kerangka kualifikasi nasio

nal Indonesia, dimana Negara-negara tetangga sudah mengimplementasikan kerangka ku

alifikasi masing-masing kompetensi kerjanya. 2) Belum adanya system untuk merancan

g bangun learning outcome yang sustainable dan melibatkan secara penuh dan serius pih

ak industry (Graduate Users) dan Lembaga sertifikasi (Certificate board). MoU yang sud

ah dibuat antara kemendikbud-Kadin-Kemenaker-KemPerindag hanya pada tataran norm



 

184 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

atif dan tidak implementatif mulai dari perancangan apalagi implementasi dan evaluasi. 

Sehingga hasil lulusan pendidikan kejuruan (Dulu STM sekarang berubah SMK dengan 

prodi lebih dari hanya keteknikan) dan pendidikan vokasi (Politeknik) paling rendah ket

erserapannya di industry (Users) karena kompetensi kerjanya rendah, tidak siap kerja. H

al ini dibuktikan dengan adanya training center di semua perusahaan / Industri untuk cal

on teknisinya [4]. Untuk itu perlu direorentasi kembali tentang system perancangan learn

ing outcome pendidikan level operator (SMK dan level teknisi (Politeknik) diseluruh Ind

onesia. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Learning outcome 

 Hasil belajar adalah pernyataan dari apa yang diharapkan bahwa siswa akan 

mampu lakukan sebagai hasil belajar aktivitas. [5] Hasil biasanya dinyatakan sebagai 

pengetahuan, keterampilan atau sikap.[6] Hasil belajar yang eksplisit deskripsi apa pelajar 

harus tahu, mengerti dan mampu lakukan sebagai hasil belajar.[7] Hasil belajar adalah 

pernyataan dari apa yang pembelajar diharapkan untuk mengetahui, memahami dan / atau 

menjadi mampu menunjukkan setelah selesai dari proses pembelajaran. [8]Hasil belajar 

adalah pernyataan eksplisit dari apa yang kita inginkan siswa kami tahu, mengerti atau 

dapat lakukan sebagai hasil dari menyelesaikan kursus kami. [9] Hasil Belajar: 

pernyataan apa pembelajar diharapkan untuk mengetahui, memahami dan / atau dapat 

untuk menunjukkan pada akhir periode pembelajaran ". [10]  Sebuah hasil belajar adalah 

pernyataan dari apa yang pelajar diharapkan mengetahui, memahami dan / atau menjadi 

mampu melakukan pada akhir periode pembelajaran. [11]. 

2.2   Komponen learning outcome 

 Ada tiga muara penting dalam merumuskan learning outcome yaitu dari dimensi 

kognitif, psikomotorik dan afektif.  

Perumusan dimensi kognitif 

 Dari dimensi kognitif ada beberapa tingkatan bobot/herarcy [12]  terlihat pada 

Gambar.1 yaitu 1) Knowledge, 2) comprehension, 3) application, 4) analysis, 5) synthesis 

dan 6) evaluation.  
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Gambar 1: Herarki dimensi kognitif 

1. Knowledge. 

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengingat atau men

gingat fakta-fakta tanpa harus memahami mereka .  

2. Comprehension 

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mena

fsirkan belajar informasi . 

3. Application 

Aplikasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yan

g dipelajari di situasi baru , misalnya menempat kan ide-ide dan konsep untuk be

kerja dalam memecahkan masalah . 

4. Analysis 

Analisis dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecah informasi ke K

omponennya , misalnya mencari antar - hubungan dan ide-ide ( pemahaman stru

ktur organisasi )  

5. Syntesis 

Sintesis dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menempatkan bagian ber

sama-sama. 

6. Evaluation 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menilai nilai bahan 

untuk tujuan tertentu 

 

Perumusan dimensi afektif 

 Dari sisi afektif yang merupakan sisi muatan sikap terdiri dari 5 komponen [13]. 

terlihat pada Gambar 2 yaitu:1) Reiciving, 2) Responding, 3) valuing, 4) Organization 5) 

Characterisation. 
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Gambar 2;: Herarki dimensi afektif 

 

1. Receiving.  

 Hal ini mengacu pada kesediaan untuk menerima informasi , misalnya individu men

erima perlunya komitmen untuk layanan , mendengarkan kepada orang lain dengan h

ormat , menunjukkan kepekaan terhadap masalah sosial , dll 

2. Responding.  

Hal ini mengacu pada individu secara aktif berpartisipasi dalam atau pembelajaran s

endiri , misalnya menunjukkan minat dalam subjek , bersedia untuk memberikan pre

sentasi , berpartisipasi dalam diskusi kelas , menikmati membantu orang lain , dll 

3. Valuing.  

Hal ini berkisar dari penerimaan sederhana dari nilai ke salah satu komitmen, misaln

ya individu menunjukkan kepercayaan demokratis proses , menghargai peran ilmu p

engetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan kepedulian terhadap kes

ejahteraan orang lain , menunjukkan kepekaan terhadap individu dan budaya perbed

aan , dll 

4. Organisation.  

Hal ini mengacu pada proses yang individu melalui karena mereka membawa nilai-n

ilai bersama yang berbeda , menyelesaikan konflik di antara mereka dan mulai meng

internalisasi nilai-nilai , misalnya mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasa

n dan tanggung jawab dalam demokrasi , menerima tanggung jawab untuk nya atau p

erilaku sendiri menerima profesional etika standar , menyesuaikan perilaku untuk sis

tem nilai , dll 

5. Characterisation.  

Pada tingkat ini individu memiliki sistem nilai dalam hal keyakinan mereka , ide-ide 

dan sikap yang mengendalikan perilaku mereka secara konsisten dan dapat diprediks

i , misalnya menampilkan diri ketergantungan dalam bekerja secara independen men
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ampilkan komitmen profesional untuk praktek etis , menunjukkan baik pribadi , sosi

al dan emosional penyesuaian , mempertahankan kebiasaan kesehatan yang baik , dll 

 

Perumusan dimensi psikomotoric 

 Domain psikomotorik terutama menekankan keterampilan fisik yang melibatka

n koordinasi otak dan aktivitas otot . Domain psikomotor umumnya digunakan di daerah 

seperti laboratorium mata pelajaran sains , ilmu kesehatan , seni, musik , rekayasa , dram

a dan  pendidikan jasmani . Namun , sejumlah penulis telah menyarankan berbagai versi 

taksonomi untuk menggambarkan pengembangan keterampilan dan koordinasi. [14].  

Herarkhi dari komponen psikomotorik dari lerarning outcome adalah Gambar. 3) Imitati

on, 2) Manipulation, 3) Precision, 4) Articulation dan 5) Naturalitation 

 

 

Gambar 3;: Herarki dimensi psikomotorik 

 

1. Imitation:  

Mengamati perilaku orang lain dan menyalin perilaku ini . Ini adalah tahap pertama d

alam mempelajari keterampilan yang komplek 

2. Manipulation:  

Kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu dengan mengikuti instruksi dan kete

rampilan berlatih . 

3. Precision:  

Pada tingkat ini , siswa memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan beb

erapa kesalahan dan menjadi lebih tepat tanpa kehadiran dari sumber aslinya . ketera

mpilan telah dicapai dan kemampuan ditunjukkan dengan kinerja halus dan akurat . 

4. Articulation:  

Kemampuan untuk mengkoordinasikan serangkaian tindakan denga menggabungkan 
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dua atau lebih keterampilan . Pola dapat dimodifikasi agar sesuai khusus persyaratan 

atau memecahkan masalah 

5. Naturalisation:  

Menampilkan tingkat kinerja yang tinggi secara alami ("tanpa berpikir").Keterampila

n digabungkan , diurutkan dan dilakukan konsisten dengan mudah . 

 

2.3   Isi (Content) learning outcome 

 Isi learning outcome haruslah memuat ilmu pengetahuan (science) , teknologi (

latest technology), Rekayasa (Engineering), art (Latest of Social, economy, politic, educ

ation etc) dalam bentuk kompetensi. Untuk itu penulis mengusulkan Trias Edukasi Terpa

du (TET) pada Gambar 1. Untuk mewadahi komponen isi learning outcome yang ideal. 

Trias Edukasi Terpadu tersebut mempunyai dimensi yang saling bersinergi dan berintegr

asi. Trias edukasi teriri dari    School (HRD) – Industries (Users) – LSP (Certificate Board) 

yang penulis sebut triple performance system terlihat pada Gambar.4 yaitu Hubungan 

sinergi antara School dengan Industri menghasilkan learning outcome quality control 

(LOQC), antara School dengan LSP menghasilkan learning outcome quality insurance 

(LOQI) dan antara LSP dengan Industri menghasilkan SMK graduate  supply quantity 

control (GQC).  

 

 

Gambar 4;: Trias Edukasi Terpadu 

 

Learning Outcome Quality Control (LOQC): 

Integrasi ini untuk menghasilkan rumusan profil, kompetensi, mata pelajaran, silabus, 

sarana-prasarana yang sama dengan kondisi/kebutuhan industry (Users) yang harus 

dijalankan oleh SMK dan politeknik mulai dari planning, implementasi dan evaluasi. Dari 
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pihak users terbantu karena tidak harus mendirikan training center sendiri. 

Learning Outcome Quality Insurance (LOQI) 

Integrasi ini menghasilkan berapa jumlah lulusan SMK/Politeknik yang lulus melalui uji 

kompetensi yang dilakukan LSP karena belum  memenuhi standar kompetensi industry n

ational, regional (MEA) dan international  dari jenis keahlian maupun level, dan siap unt

uk dilatih ulang di SMK/Politeknik. Pihak SMK/Politeknik diuntungkan karena bisa me

mperbaiki diri meningkatkan kualitas lulusan melalui masukan dari LSP. Bagi LSP mem

punyai keuntungan karena bisa menjawab pertanyaan industry tentang mapping SMK/P

oliteknik mana yang lulusannya memenuhi standar mereka (Users).  

Graduate  supply quantity control (GQC) 

Integrasi ini sangat strategis karena pihak LSP-LSP yang harus siap dengan  KKNI based 

sesuai bidangnya bisa mengetahui berapa jenis dan level kompetensi yang lowong dan 

dibutuhkan industry (Users), berapa skala gaji, job description dan lainnya. Bagi Users 

sendiri sangat terbantu karena mendapatkan calon karyawan yang teruji kompetensinya, 

serta berekualitas MEA dan international karena sudah berbasis KKNI.. 

 

METODOLOGI 

1) Metoda perumusan learning outcome 

Dimensi 

Learning Out

come 

 

LEVEL KKNI 1-9 (MEA) 

Kempampuan 

Khusus (Skill

) 

Penget 

ahuan 

Ketrampilan 

Umum 

(Manajerial) 

Sikap 

Kognitif  Rumusan Learn

ing Outcome 1 

  

Psikomotorik Rumusan Lea

rning  Outco

me 2 

   

Afektif   Rumusan Lean

ing Outcome 4 

Rumusan L

eanining out

come 3 

 

2) Desain variable bebas 

LOQC meliputi: 

 Intensitas koordinasi SMK(Politeknik) dengan Industri/Users (0-100) 

 Kualitas dan kesesuaian kurikulum, silabus, dg Users (0-100) 

 Kualitas dan kesesuaian sarana prasarana menurut Users (0-100) 
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 Sustainable/keberlanjutan dan kontinuitas kerja sama. (0-100) 

LOQI meliputi: 

 Jumlah lulusan yang bersertifikat MEA (0-100%) 

 Intensitas re-training (0-100%) 

 Kualitas dan Independensi LSP pada level MEA (0-100). 

 

3) Desain variable terikat 

GQC meliputi 

 Keterserapan kerja lulusan di pasar kerja nasional dan MEA (0-100%) 

 Kesesuaian tempat kerja dengan kompetensi lulusan (0-100) 

 Besar gaji level local, regional (0-100) 

 Lamanya lulusan menganggur (-1bln, +1bln, +3bln, >3bln)  (0-100)  

 

4) Sampling & Analisa Data 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil analisa data sampling  dengan SPSS 16  menunjukkan: 

 Anova : Ada perbedaan antara group secara significant (0,02). 

 Post Hoc :  
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o Ada siknifikansi kuat antara LOQC dengan GQC (0,002) 

 Ada siknifikansi kuat antara LOQI dengan GQC (0,02) 

 Homogeniuos 

o Ranking pengaruh terhadap GQC adalah LOQC (1) disusul LOQI (2) 

 

KESIMPULAN  

1). Perlu adanya reorientasi perumusan learning outcome supaya lulusan SMK/Politekni

k siap bersaing dengan labor market MEA. 

2)  Trias Edukasi Terpadu (TET)  sangat relevan untuk diimplementasikan. 
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ABSTRAK 

 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar TKR untuk paket keahlian te

knik kendaraan ringan masih bias dari sisi konten maupun level kualifikasinya. 

Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman dan sinkronisasi secara utuh tent

ang KKNI di pendidikan SMK dan belum terintegrasinya KKNI di Kompetensi 

Paket C, sebagai konsekuensinya kegiatan desain learning outcome, silabus SM

K, tidak terarah. Hal ini mengakibatkan  lulusan SMK belum siap bersaing di la

bor market baik nasional, regional maupun international karena KKNI merupak

an jati diri human resource bangsa Indonesia.Untuk mengatasi penulis mengena

lkan metode sinkronisasi kompetensi paket C terhadap Level 2 KKNI sebagai v

ariable bebas untuk penyusunan capaian belajar , kurikulum, silabus SMK-TKR

. Metode sinkronisasi mendasarkan pada dimensi kompetensi akademik (hard s

kill) , dan kompetensi manajerial (soft skill) sebagai variable terikat dalam rana

h link and match dengan pasar kerja industry otomotif. Penelitian menggunakan 

metode kualitatif-deskriptif. Hasil metode sinkronisasi adalah adanya kesesuaia

n kompetensi paket C dengan level 2 KKNI dan keakurasian (Link & Match) ru

musan SKKD-TKR dengan kebutuhan struktur kompetensi dunia kerja bidang o

tomoti TKR. 

 

Kata kunci : Sinkronisasi , Kompetensi Paket C, KKNI, link & Match, SKKD-S

MK 

 

 

PENDAHULUAN 

Standar Kompetensi dan kompetensi dasar dan imlementasi Paket C SMK-TKR 

yang ada di Indonesia masih belum menyelesaikan problematika rendahnya learning 

outcome lulusan SMK. Hal yang sama dikemukakan juga dalam hasil kajian yang 

diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK  bahwa, masih terdapat kesenjangan 

kompetensi antara apa yang diberikan di sekolah kejuruan dengan kebutuhan riil pihak 

industri. Kesesuaian antara kompetensi yang diberikan di sekolah kejuruan dengan yang 

dibutuhkan dunia industri sekitar 60% sampai 80%, dengan kesenjangan terbesar pada 

industri besar dan kesenjangan terkecil pada kegiatan wirausaha [1]. Bila dilihat dari 

dimensi isi, level dan capaian pembelajaran SMK masih jauh tertinggal dengan kondisi 

di Negara-negara maju ASEAN (Singapura, Thailand dan Malaysia).   Negara-negara 

ASIA telah menghasilkan kesepakatan untuk menstandarkan kompetensi SDM masing-
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masing melalui national qualification framework (NQF) pada tahap awal dan kemudian 

disusul dengan konvensi menuju regional qualification framework (RQF) [2]. Negara 

ASEAN yang telah mempunyai NQF adalah Singapura, Malaysia, Thailand dan 

Philipina, kemudian disusul Indonesia pada tahun 2012 dengan KKNI nya. Penyusunan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar seperti yang terumuskan pada paket C yang 

diperuntukkan untuk kompetensi level SMA/SMK [3] tidak merunut pada panduan 

penyusunan capaian belajar yang merujuk pada level 2 KKNI [4], padahal KKNI jelas-

jelas sudah disepakati sebagai kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan sudah 

dikonvensikan ke tingkat nasional, regional (MEA) dan international (negara maju G-7). 

Peran kerangka kualifikasi begitu absolute untuk media berkompetsi dengan SDM dari 

negara lain [5]. Keprihatinan dari pemerintahan presiden Joko Widodo tentang kerapuhan 

SDM level menengah (SMK-Kejuruan) dan level tinggi (Politeknik-Vokasi) untuk 

bersaing dengan SDM Negara anggota ASEAN dan dunia pada umumnya, telah 

memerintahkan 1).Dunia pendidikan kejuruan dan vokasi untuk sadar dan perlunya 

reorentasi, replanning dan reorganisasi untuk membangun system pendidikan kejuruan 

yang benar dan sustainable. 2), Jokowi meminta reorientasi pendidikan itu melibatkan 

dunia usaha dan industri. Hal tersebut akan mempermudah menentukan jenis tenaga kerja 

seperti apa yang sedang dibutuhkan.  Sektor-sektor unggulan, misalnya maritim, 

pariwisata, pertanian dan industri kreatif harus difokuskan. 3). Proses pembukaan sekolah 

kejuruan di seluruh Indonesia harus dipermudah dan  perlu dipastikan bahwa sekolah 

kejuruan itu terintegrasi dengan sistem pendidikan vokasi yang diterapkan pemerintah. 

[6]. Keadaan darurat kompetensi SDM menengah kejuruan ini terjadi karena orentasi 

system pendidikan kejuruan kita masih belum merujuk pada KKNI yang merupakan jati 

diri SDM Indonesia [7,8] Untuk itulah penulis mengusulkan sinkronisasi learning 

outcome dari Paket C merujuk pada KKNI level 2. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Capaian Belajar paket C 

Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 

tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan [3]. Dari dimensi kompetensi si

kap telah dirumuskan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1). Beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan YME.  2).Berkarakter, jujur, dan peduli. 3).Bertanggungjawab 4)
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. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5).Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perk

embangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekita

r, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.  

Dari dimensi kompetensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, p

rosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan 

dengan: 1). ilmu pengetahuan, 2). teknologi, 3). seni, 4). budaya, dan 5). humaniora. Ma

mpu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masy

arakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasi

onal.  Bila dilihat dari dimensi kompetensi ketrampilan adalah memiliki keterampilan be

rpikir dan bertindak: 1). kreatif, 2). produktif, 3). kritis, 4). mandiri, 5). kolaboratif, dan 6

). Komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri 

 

1.2 Deskripsi Capaian Belajar Level2 KKNI  

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,yang  selanjutnya disingkat KKNI [4], 

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang  dapat menyandingkan dan m

engintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman k

erja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerj

aan diberbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesi

a  terkait dengan system pendidikan dan pelatihan nasional yang  dimiliki Indonesia  Set

iap lulusan mempunyai kompetensi pada 4 dimensi yaitu sikap dan tata nilai, kemampua

n kerja, pengetahuan yang dicapai dan kemampuan manajerial seperti terlihat pada gamb

ar.1 

 

Gambar 1 : Unsur Deskripsi KKNI 
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Kualifikasi SMK menempati pada level 2 KKNI seperti terlihat pada gambar.2  

 

Gambar 2: SMK pada level 2 KKNI (operator) 

 

Deskripsi capaian belajar lulusan SMK menurut KKNI level 2 selevel dengan operator, d

an dirumuskan sesuai kebutuhan profesi di industry sebagai berikut: 

1) Sikap dan tata nilai 

 Bertaqwa kepadaTuhanYang MahaEsa 

 Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan 

tugasnya 

 Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air 

serta mendukung perdamaian dunia 

 Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan lingkungannya 

 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal orang lain 

 Menjunjung  tinggi  penegakan hukum  serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

2) Dimensi penguasaan pengetahuan 

    Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan factual bidang kerja yang s

pesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang  l

azim timbul. 

3) Dimensi penguasaan Skill 

Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat,dan informasi, d

an prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yan
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g  terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya. 

4) Dimensi penguasaan managerial 

Bertanggung  jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membi

mbing orang lain. 

 

METODA SINKRONISASI  

Sinkronisasi Paket C ke Level 2 KKNI  

3.1 Langkah-langkah perumusan capaian belajar 

1) Merumuskan profil/profesi/bidang kerja operator di industri 

2) Menyeleksi daftar kompetensi yang sesuai 

3) Mendiskripsikan capaian belajar pada level 2 KKNI sesuai dengan langkah 1 yaitu 

profil/profesi di industry. 

4) Mensinkronisasi Paket C dengan hasil rumusan capaian belajar langkah 3 

5) Menambah komponen capaian belajar Paket C yang kurang. 

 

 Langkah tersebut terlihat pada gambar. 3 

 

 

Gambar 3: Skema penyususnan capaian belajar 

 

PEMBAHASAN HASIL 

Perumusan capaian belajar haruslah sangat operasional, langsung merujuk pada bidang k

eoperatoran, terukur dan mudah dipahami. Untuk template cara penulisan keterampilan k

husus perumusannya mengandung 1). Batasan tugas (Mampu melakukan apa?) 2). Meto

da kerja ( Dengan cara apa?) 3). Fisik hasil kerja 4). Target hasil kerja (Menunjukkan ha
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sil seperti apa?). Gambar 4 mengilutrasikan langkah ini. 

 

 

Gambar 4: Penulisan ketrampilan khusus 

 

Untuk template cara penulisan dimensi pengetahuan perumusannya mengandung 1). Bat

asan isi (Mampu memahami apa?) 2). Tingkat penguasaan (Level pendekatan scientific?

) 3). Keluasan (Bagaimana menghubungkan dengan ilmu yang lain? ) 4). Kedalaman (A

plikasi di dalam pekerjaan? ). Gambar 5 mengilutrasikan langkah ini. 

 

 

Gambar 5: Penulisan dimensi pengetahuan 

 

Sinkronisasi yang penulis usulkan melalui 2 tahap yaitu identifikasi  kesesuaian dan men

ambah komponen kompetensi. 

 

3.2 Identifikasi kesesuaian 

Dengan merujuk pada kandungan capaian belajar KKNI level 2 , maka dibuatlah table k

esesuaian antara komponen capaian belajar KKNI level 2 sebagai referensi dan capaian b

elajar paket C sebagai objek untuk disinkronisaikan dan direvisi bila perlu atau ditambah

kan komponen lainnya sesuai isi rumusan capaian belajar KKNI level 2.  
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Dimensi Cap

aian Belajar 
Referensi Level 2 KKNI Obyek Sinkronisasi Paket C SMK Koreksi 

Sikap  

 

1) Bertaqwa 

kepadaTuhanYang 

MahaEsa 

2) Memiliki moral, etika dan 

kepribadian yang baik 

didalam menyelesaikan 

tugasnya 

3) Berperan sebagai warga 

Negara yang bangga dan 

cinta tanah air 

serta mendukung perdamai

an dunia 

4) Mampu bekerjasama dan 

memiliki kepekaan sosial 

dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan 

lingkungannya 

5) Menghargai 

keanekaragaman budaya, 

pandangan, kepercayaan, 

dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal 

orang lain 

6) Menjunjung  tinggi  

penegakan hukum  serta 

memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan 

bangsa serta masyarakat 

luas 

1) Beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME.   

2) Berkarakter, jujur, dan peduli. 

Bertanggungjawab  

3) Pembelajar sejati sepanjang 

hayat, dan  

4) Sehat jasmani dan rohani 

sesuai dengan perkembangan 

anak di lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan 

regional, dan internasional. 

Sudah Sesuai 

Keterampilan Mampu melaksanakan 

1) Satu tugas spesifik,  

2) Dengan menggunakan alat

,dan 

3) Informasi, dan 

4) Prosedur kerja yang lazim 

dilakukan, serta menunjuk

kan kinerja dengan mutu y

ang  terukur, dibawah peng

awasan langsung atasanny

a 

1) kreatif,  

2) produktif,  

3) kritis,  

4) mandiri,  

5) kolaboratif, dan  

6) Komunikatif melalui pendek

atan ilmiah sebagai pengemb

angan dari yang dipelajari di 

satuan pendidikan dan sumbe

r lain secara mandiri 

 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan operasio

nal dasar dan pengetahuan fact

ual bidang kerja yang spesifik, 

sehingga mampu memilih peme

cahan yang tersedia terhadap m

asalah yang  lazim timbul 

Memiliki pengetahuan  

1) faktual,  

2) konseptual,  

3) prosedural, dan  

4) metakognitif pada tingkat te

knis, spesifik, detil, dan kom

pleks berkenaan dengan:  

 ilmu pengetahuan,  

 teknologi,  

 seni,  

 budaya, dan  

 humaniora. Mampu men

gaitkan pengetahuan di a

Tingkat pengua

saan terlalu ting

gi     (Metakoni

gtif) untuk seor

ang operator, m

engakibatkan ti

dak focus pada 

kompetensi inti

nya. 

 

Keluasan terlalu 

tinggi (Komple

ks) untuk seora

ng operator, me
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tas dalam konteks diri se

ndiri, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkung

an alam sekitar, bangsa, 

negara, serta kawasan re

gional dan internasional. 

ngakibatkan tid

ak konsen pada 

kemampuan pro

seduralnya. 

Ketrampilan 

Umum 

(Managerial) 

Bertanggung  jawab pada peker

jaan sendiri dan dapat diberi tan

ggung jawab membimbing oran

g lain. 

Belum terdefinisi Perlu ditambah

kan batasan tan

ggung jawab da

n kewenangann

ya sebagai oper

ator , baik opera

tor biasa (SMK 

3 tahun) maupu

n operator senio

r (SMK 4 tahun

) 

 

KESIMPULAN  

Kesesuaian capaian belajar Paket C terhadap Level KKNI 

1) Dimensi sikap : Sudah sesuai 

2) Dimensi ketrampilan : Perlu rumusan yang lebih operasional penulisan 

keterampilan khusus perumusannya mengandung 1). Batasan tugas (Mampu 

melakukan apa?) 2). Metoda kerja ( Dengan cara apa?) 3). Fisik hasil kerja 4). 

Target hasil kerja (Menunjukkan hasil seperti apa?). 

 

3) Dimensi pengetahuan :  

 Tingkat penguasaan terlalu tinggi ( Metakonigtif) untuk seorang operator, 

mengakibatkan tidak focus pada kompetensi intinya. 

 Keluasan terlalu tinggi (Kompleks) untuk seorang operator, mengakibatkan 

tidak konsen pada kemampuan proseduralnya. 

 

4) Dimensi Ketrampilan umum/Managerial: 

Perlu ditambahkan batasan tanggung jawab dan kewenangannya sebagai operato

r , baik operator biasa (SMK 3 tahun) maupun operator senior (SMK 4 tahun) 
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ABSTRAK 

 
MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah kesepakatan 

dari negara-negara yang berada di ASEAN dengan tujuan meningkatkan daya 

saing serta pemerataan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pembahasan ini 

berisikan permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan vokasi pada MEA dalam 

mempersiapkan lulusan yang memiliki karakter soft skills sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan kesiapan 

kerja para lulusan sekolah vokasi dalam menghadapi persaingan ketat 

masyarakat global dalam memperoleh pekerjaan. Untuk itu dibutuhkan karakter 

soft skill yang baik sangatlah dibutuhkan DU/DI. Populasi yang dibahas adalah 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Metode pembahasan dalam penulisan ini 

menggunakan overview dari hasil penelitian, pakar vokasi dan sumber buku 

sebagai penguat. Dari hasil pembahasan ini ditemukan bahwa karakter soft skills 

sangatlah dibutuhkan untuk mempersiapkan lulusan yang siap bersaing pada 

MEA. 

 

Kata kunci : Karakter, vokasi, DU/DI, MEA 

 

PENDAHULUAN 

Pentingnya pengembangan pendidikan di suatu bangsa berperan untuk 

mempersiapkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia yang produktif. Achmad 

(2003:2) mengatakan bahwa Penyediaan SDM yang unggul dapat dimulai sejak 

seseorang menempuh pendidikan di sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan suatu pendidikan formal yang berperan penting dalam penyediaan lulusan 

yang memiliki suatu keterampilan khusus. Selain itu lulusan dipersiapkan untuk 

memasuki lapangan kerja sesuai dengan permintaan pasar. 

 Kemajuan suatu SMK dalam mengembangkan kurikulum yang diajarkan haruslah 

disesuai dengan perkembangan kebutuhan DU/DI. Hal ini diperlukan berorientasi bahwa 

lulusan SMK dipersiapkan agar mampu bersaing di DU/DI. 

Menurut Fadli Zon dalam pidatonya di Ulanbataar Mongolia mengatakan bahwa 

Konektifitas dan kerja sama multilateral merupakan salah satu strategi untuk menghadapi 

tantangan globalisasi. Globalisasi tidak terdistribusi secara merata.  

Berdasarkan berita yang dimuat pada berita online tempo mengatakan bahwa 

Implementasi MEA sejak akhir tahun 2015 menyebabkan keterbukaan arus keluar masuk 
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barang, jasa dan investasi di kawasan negara-negara anggota ASEAN yang melibatkan 

10 negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. 

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa tantangan MEA ini bertujuan untuk 

melakukan pemerataan perekonomian di negara-negara ASEAN. Hal ini berakibat pada 

timbulnya penyerapan tenaga kerja secara bebas dalam lingkup Asia. Untuk itu 

dibutuhkan lulusan SMK yang terampil dan sesuai kebutuhan industri agar lapangan kerja 

disekitar tidak diambil oleh negara lain.  

Sailah (2008), menyebutkan bahwa pemenuhan akan kebutuhan softskills lulusan 

SMK, dalam rangka mengatasi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh 

lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks menjadi bagian penting 

dalam dunia pendidikan.  

Saat ini DU/DI dalam mencari tenaga lulusan yang berkualitas yang menggunakan 

kriteria tertentu bukan hanya mengandalkan dari keahlian atau hardskills saja. Karakter 

softskills merupakan kemampuan yang diperlukan dalam pembangunan karakter 

seseorang manusia. DU/DI membutuhkan karakter softskills yang sesuai dengan harapan 

perusahaan untuk kemajuan serta memaksimalkan keuntungan dari perusahaan tersebut. 

Berdasarkan penelitian dari Center for Enterpreuneurship Education and 

Development (2004), terdapat 23 atribut softskills yang dibutuhkan dalam DU/DI yaitu 

individu yang efektif, keluwesan, pengelolaan, kreativitas, futuristic thinking, 

kepemimpinan, kepercayaan, tujuan orientasi, belajar terus-menerus, pengambilan 

keputusan, negosiasi, kemampuan komunikasi, employee development/coaching, 

analytical problem solving, kerjasama, presenting, diplomasi, managemen konflik, 

empati, customer service, planning/ organizing, interpersonal skills, dan self 

management.  

Sedangkan menurut hasil penelitian dari Apriyanti (2014) atribut dari softskills yang 

dibutuhkan oleh DU/DI adalah kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan 

bekerjasama. Ketiga variabel tersebut memberikan sumbangan efektif sebesar 29,3 %, 

sedangkan 70% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan 

kebutuhan softskills yang diharapkan oleh DU/DI adalah adalah kreativitas.  

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan membahas terkait dengan atribut 

karakteristik Soft Skill DU/DI, kesiapan kerja siswa SMK di DU/DI, dan kesiapan kerja 
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siswa SMK menghadapi MEA kesiapan kerja lulusan SMK dalam menghadapi tantangan 

MEA.  

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis overview 

karakter soft skill DU/DI terhadap kesiapan kerja siswa SMK menghadapi MEA. 

Karakteristik Soft Skill DU/DI 

Wahyuni (2014) mengatakan bahwa soft skill adalah kemampuan mengolah diri 

secara tepat dan kemampuan membangun relasi dengan orang lain secara efektif. Hal ini 

diperkuat dengan Sailah (2008), menyebutkan bahwa pemenuhan akan kebutuhan 

softskills lulusan SMK, dalam rangka mengatasi kesenjangan antara keterampilan yang 

dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks menjadi 

bagian penting dalam dunia pendidikan. 

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa soft skill pada siswa SMK 

merupakan kemapuan mengolah diri dalam keterampilan yang dimiliki untuk pemenuhan 

kebutuhan kerja yang semakin meningkat. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan 

hasil penelitian Suryanto (2013) bahwa kebutuhan soft skill yang dibutuhkan dunia usaha 

/ industri adalah kemampuan untuk saling berkomunikasi, kejuruan dan sikap perilaku 

bekerja yang baik, rasa tanggung jawab yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi, 

disiplin waktu, dan bekerja secara aman.  

Selain itu Suryanto (2013) mengatakan bahwa secara umum kesiapan lulusan 

untuk memasuki dunia kerja melibatkan tiga faktor, yaitu: (1) faktor fisiologis yang 

menyangkut kematangan usia, kondisi fisik, dan organ-organ tubuh, (2) faktor 

pengalaman yang meliputi pengalaman belajar dan bekerja menyangkut pengetahuan dan 

keterampilan (hard skill), dan (3) faktor psikologis yaitu keadaan mental, emosi, dan 

sosial (soft skill). 

Berdasarkan penelitian dari Center for Enterpreuneurship Education and 

Development (2004), terdapat 23 atribut softskills yang dibutuhkan dalam DU/DI yaitu 

individu yang efektif, keluwesan, pengelolaan, kreativitas, futuristic thinking, 

kepemimpinan, kepercayaan, tujuan orientasi, belajar terus-menerus, pengambilan 

keputusan, negosiasi, kemampuan komunikasi, employee development/coaching, 

analytical problem solving, kerjasama, presenting, diplomasi, managemen konflik, 
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empati, customer service, planning/ organizing, interpersonal skills, dan self 

management. 

Hal ini didukung oleh Depdiknas (2004) yang menyatakan bahwa sebagian besar 

lulusan SMK di Indonesia bukan saja kurang mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga kurang mampu mengembangkan diri dan 

karirnya di tempat kerja. Kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja di 

samping syarat keilmuan dan keterampilan juga serangkaian kemampuan non-teknis yang 

tidak terlihat wujudnya (intangible) namun sangat diperlukan yang disebut soft skill. 

Karakteristik soft skill yang baik mendukung hasil pekerjaan dari seorang 

pegawai. Dengan hasil pekerjaan yang baik akan memberikan keuntungan bagi kemajuan 

perusahaan. Untuk itu dunia usaha mapun dunia industri dalam mencari peagawai 

mengutamakan mencari pegawai yang memiliki karakteristik softskill yang baik.  Dalam 

penulisan ini akan membahas karakteristik seringkali dibutuhkan dalam bekerja adalah 

kreativitas, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi dan kerjasama. 

Kreativitas 

Menurut menteri ketenagakerjaan M. Hanif yang dimuat dalam berita online Tempo 

(2016) mengatakan bahwa dalam mengatasi persaingan dunia kerja negara yang menang 

bersaing adalah yang memiliki karakter, keahlian, dan kreativitas yang kuat.  Sedangkan 

menurut Santoso (2008) kreativitas adalah kemampuan memperbaiki hal-hal yang telah 

lama dan kemampuan menciptakan serta menggunakan hal-hal baru seperti sistem, 

pendekatan, konsep, metode, desain dan teknologi. 

Sedangkan menurut Santoso (2008) kreativitas adalah kemampuan memperbaiki hal-

hal yang telah lama dam kemampuan menciptakan serta menggunakan hal-hal baru 

seperti sistem, pendekatan, konsep, metode, desain dan teknologi.  

Dari pendapat diatas membuktikan bahwa keahlian ataupun kompetensi saja tidaklah 

cukup untuk mengatasi permasalahan persaingan tenaga kerja. Dengan kreativitas yang 

sebaik mungkin dari seorang karyawan, nantinya dapat dijadikan masukkan bagi 

perusahaan melalui konsultasi pada atasan. Apabila ide tersebut dinilai baik maka dapat 

langsung diterapkan untuk memajukan kepentingan perusahaan agar mencapai 

keberhasilan. 

Tetapi menurut hasil penelitian Eddy Purnomo (2006) mengatakan bahwa tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajer. Hal ini dikarenakan perusahaan 
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tersebut tidak memberikan kebebasan karyawannya memberikan masukkan pada 

perusahaan berupa ide kreativitasnya. Oleh karena itu kreativitas perlu didukung oleh 

atasan maupun difasilitasi dari luar agar kreativitas tersebut dapat berkembang dengan 

baik untuk kemajuan sebuah perusahaan.  

Untuk menghadapi tantangan MEA dengan persaingan yang cukup ketat dari 

berbagai negara dengan sistem pemerataan ekonomi, dibutuhkan suatu keunggulan 

tersendiri agar individu tersebut dapat bertahan. Salah satunya dengan menggunakan 

karakteristik individu yang memiliki kreativitas tinggi untuk kemajuan perusahaan. 

Dengan karakteristik tersebut akan menjadikan nilai tambah individu masuk dalam dunia 

kerja. 

Karakter kreativitas pada seorang calon pegawai yang akan masuk pada sebuah 

perusahaan haruslah diperhitungkan secara matang dan disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan tersebut. Lulusan dari SMK memiliki keunggulan dari bidang keahlian, tetapi 

dari keahlian tersebut dapat menciptakan suatu kreativitas yang lebih untuk melakukan 

segal kegiatan yang telah dilakukan. Soft skill kreativitas dapat diketahui oleh atasan 

dengan cara pemberian calon pegawai dengan memberikan studi kasus untuk dipecahkan. 

Dari jawaban tersebut calon atasan dapat menilai karakter dari calon pegawai tersebut.  

Kepemimpinan 

 Menurut Putra (2005) kepemimpian merupakan sebuah proses individu 

mempengaruhi individu lainnya untuk mencapai tujuan dan visi misi tertentu. Sedangkan 

menurut Seokarso (2015) mengatakan bahwa manajemen memiliki fungsi yang strategis 

untuk menggerakkan, memberdayakan, dan mengarahkan sumber daya yang efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut hasil penelitian Arif (2009) mengatakan bahwa karakter kepemimpinan 

memberikan signifikasi terhadap kinerja karyawan suatu perusahaan. Dari pendapat 

diatas bahwa sikap kepemimpinan itu dibutuhkan sikap dan sifat untuk membawa kearah 

tujuan. Selain itu sikap kepemimpinan dapat menjadikan semangat bersama untuk 

mencapai cita-cita bersama. 

Terkait dengan pendapat diatas, Budi (2011) berpendapat bahwa kepemimpinan pada 

dasarnya merupakan kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik, mental, 

dan kedudukan yang dipandang lebih dari individu lain dalam suatu kelompok. Sehingga 
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individu yang bersangkutan dapat mempengaruhi individu lain dalam kelompok tersebut 

untuk bertindak ke arah pencapaian suatu tujuan.  

Kepemimpin merupakan suatu sikap pribadi seseorang yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan pada suatu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-

sama melakukan kegiatan untuk menuju pada tujuan keberhasilan yang disepakati oleh 

beberapa orang. Selain itu seorang pemimpin memiliki beberapa kelebihan yang 

diperolehnya sebagai pembawaan diri sehingga membuat individu tersebut memiliki 

wibawa dan wewenang untuk memimpin suatu kelompok. Sehingga karakter 

kepemimpinan ini sebenarnya dapat muncul dengan sendirinya tanpa perlu adanya 

pencitraan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin merupakan suatu 

individu yang memiliki karakter fisik, mental dan kedudukan tertentu sehingga memiliki 

wibawa, kekuasaan dan berbudi luhur sehingga mendapat pengakuan dari anggota serta 

dipatuhi segala perintahnya. Pemimpin mengarahkan bawahannya untuk mengarahkan 

pada suatu tujuan awal yang diinginkan secara bersama. 

Dalam dunia industri dibutuhkan sikap dan sosok leadership atau kepemimpinan 

yang baik dari lulusan SMK untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan dan untuk 

mengompakkan para pegawai. Selain itu karakteristik kepemimpinan juga diperlukan 

agar lulusan SMK tersebut dapat lebih mengatur dan memimpin dirinya sendiri untuk 

mengarahkan pada hal yang positif. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengantarkan 

perusahaan tersebut mencapai target atau mencapai masa puncak. Dengan demikian maka 

akan meningkatkan pemasukkan dari perusahaan. 

Kemampuan Komunikasi 

Pendidikan memiliki tujuan untuk menyiapkan masa depan peserta didik untuk siap 

memasuki dunia kerja. Persiapan tersebut salah satunya ditempuh dengan mempersiapkan 

karakter soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menurut Rifai (2015) dalam 

penelitian mengatakan bahwa kesiapan soft skills siswa SMK Negeri 5 Semarang dalam 

aspek komunikatif diperoleh sebesar 48%. Hal ini menjadikan pembuktian bahwa dalam 

bekerja khususnya lulusan SMK dibutuhkan soft skills komunikatif dalam bekerja di 

dunia usaha atau dunia industri. 

Menurut Djuarsa (2003) komunikasi merupakan bentuk proses dinamis yang 

didalamnya terdapat faktor yang bersifat fungsional yang berwujud peran setiap faktor 
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pendukung didalmnya maupun struktural yang dalam sebuah sistem menunjukkan tatanan 

kedudukan serta garis hubungan suatu faktor lainnya. Selain itu komunikasi dapat 

didefinisikan suatu keterampilan masing-masing individu untuk menyampaikan dan 

mendapatkan informasi dari individu lainnya. Sedangkan komunikasi dapat dilakukan 

secara lisan maupun tertulis. Komunikasi yang sangat efisien, mudah dipahami dan 

dibutuhkan oleh dunia industri berupa komunikasi lisan yang dapat dimengerti individu 

yang berada disekeliling.  

Sedangkan menurut Wahyuni (2014) mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan 

dapat berkomunikasi dengan baik jika memiliki kemampuan untuk mengekspresikan 

pendapat dengan bahasa lisan yang jelas dan mudah dipahami orang lain, serta mampu 

menentukan informasi yang perlu untuk dikomunikasikan secara tepat menggunakan 

bahasa tulisan untuk menyampaikan sebuah pesan inti didalamnya.  

Pada dunia kerja komunikasi dapat membantu suatu perusahaan meningkatkan 

kinerja karyawannya. Komunikasi yang baik dapat memberikan manfaat bagi karyawan 

seperti dengan mudah memperoleh panduan bekerja oleh atasan. Selain itu dapat 

membantu karyawan dalam berkerja sama antar tim atau kelompok untuk mempercepat 

pekerjaan karyawan. 

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komunikasi yang 

baik dapat membangkitkan semangat karyawan yang baik pula. Seringkali ditemui bahwa 

seseorang lulusan yang memiliki kompetesi atau hard skills yang tinggi tetapi dalam 

penyampaian atau komunikasi mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan lulusan tersebut 

tidak memiliki karakter soft skills berupa komunikasi yang baik. Dengan demikian dapat 

menggaggu proses pekerjaan sehingga berdampak pada kemajuan suatu dunia usaha atau 

dunia industri. Perusahaan saat ini lebih selektif dalam mencari calon pegawainya 

terutama dalam komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis. 

Kesiapan Kerja Siswa SMK DU/DI 

 Kesiapan berasal dari kata siap dan diberi imbuhan ke-an. Dalam KBBI tertulis 

bahwa kesiapan memiliki arti suatu kondisi seorang individu untuk melakukan suatu 

kegiatan tertentu. Apabila kesiapan tersebut dikaitkan dengan dunia kerja individu 

tersebut siap melakukan suatu pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan penuh 

tanggung jawab dan sepenuh hati. 
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 Sedangkan menurut Slameto (2010) mengatakan bahwa kesiapan kerja adalah 

kondisi individu untuk merespon terhadap suatu kondisi atau situasi tertentu. Kesiapan 

kerja memiliki atribut didalamnya yaitu kematangan serta kecerdasan. 

Kematangan 

 Menurut Super (dalam Dian 2013) kematangan karir dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu : 1) Faktor Biososial seperti umur dan kecerdasan, 2) Faktor lingkungan yaitu 

tingkat pekerjaan orang tua, sekolah, stimulus budaya dan kohesivitas keluarga, 3) Faktor 

kepribadian berupa bakat khusus, norma, kendali diri serta tujuan hidup, 4)Faktor 

vokasional berupa kematangan  dan kesesuaian pekerjaan yang diinginkan, 5) prestasi 

individu meliputi kebebasan menggembangkan diri, akademik, serta kontribusi pada 

kegiatan di luar maupun di dalam sekolah. 

 Berdasarkan penjelasan diatas kematangan individu atau lulusan merupakan peran 

penting dalam kualitas lulusan tersebut. Kematangan lulusan yang berasal dari SMA 

tentulah berbeda dengan kematangan lulusan SMK. Lulusan SMK memiliki kematangan 

dalam bekerja lebih baik dari pada lulusan SMA. Hal ini dikarenakan tujuan akhir dari 

SMK menghasilkan lulusan yan siap bekerja dan bersaing di dunia industri.  

Kecerdasan 

 Atribut ini memiliki kecakapan dalam menghadapi dan menyesuaikan pada 

kondisi yang baru secara cepat dan efektif, kecakapan dalam menggunakan konsep 

abstrak secara efisien, mampu menjalin relasi dan menelaah secara cepat. Dari hal terbut 

dapat disimpulkan bahwa kecerdasan individu tersebut sangatlah berpengaruh dalam 

lulusan SMK memasuki dunia kerja. Hal tersebut dapat mendukung kemajuan dari 

perusahaan tersebut. 

Lulusan siswa SMK dipersiapkan untuk langsung berkerja pada dunia industri dengan 

kata lain akan menjadi suatu individu yang siap bersaing di era global. Dari pemaparan 

diatas kesiapan kerja siswa SMK di DU/DI dapat didefinisikan lulusan tersebut mampu 

melakukan suatu kegiatan tertentu dengan rasa tanggung jawab. Untuk mencapai hal 

tersebut dibutuhkan kematangan dalam bersikap kerja serta kecerdasan dalam 

menyesuaikan dan menghadapi suatu permasalahan yang terjadi ketika bekerja. 

Kesiapan Kerja Siswa SMK Menghadapi MEA 

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan 

umum, baik ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi pelajaran, maupun lulusannya. 
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Kriteria yang melekat pada sistem pendidikan kejuruan menurut Finch dan Crunkilton 

(dalam Bintoro:2009) antara lain (1) orientasi pendidikan dan pelatihan; (2) justifikasi 

untuk eksistensi dan legitimasi; (3) fokus pada isi kurikulum; (4) kriteria keberhasilan 

pembelajaran; (5) kepekaan terhadap perkembangan masyarakat; dan (6) hubungan 

kerjasama dengan masyarakat. Nolker, menyatakan bahwa dalam memilih substansi 

pelajaran, pendidikan kejuruan harus selalu mengikuti perkembangan IPTEK, kebutuhan 

masyarakat, kebutuhan individu, dan lapangan kerja.  

Untuk itu lulusan SMK oleh pemerintah lebih dijadikan anak emas dalam 

kemajuan bangsa ini untuk bersaing di dunia global. Saat ini Masyarakat Ekonomi 

ASEAN telah berlangsung mulai tahun 2015 yang lalu. Hal ini menyebabkan terjadinya 

persaingan secara bebas yang bertujuan untuk meratakan perkembangan ekonomi yang 

berada di kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia. Dengan demikian 

dibutuhkan kesiapan kerja khususnya lulusan SMK ini bersaing. Pemerintah telah 

membuat kebijakan untuk perbandingan jumlah SMA dan SMK yang lebih banyak SMK. 

Diharapkan dari kebijakan tersebut memperbanyak lulusan yang siap bekerja sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki untuk menjadi tenaga yang profesional. 

Menurut Isnandar (2010) seiring dengan kedudukan dan peran tenaga kerja yang 

sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, momentum berlakunya MEA 

harus menjadi agenda nasional dalam menata persoalan tenaga kerja seperti tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan layak 

dipertimbangkan sebagai payung hukum dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja 

secara umum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ketenagakerjaan tersebut 

haruslah memperhatikan kesiapan kerja dari calon pekerja atau lulusan dari SMK. 

Dari pandangan diatas untuk kondisi saat ini dalam menghadapi masyarakat 

ekonomi ASEAN lulusan SMK telah mengoptimalkan keahlian mereka. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya praktik kerja lapangan yang dilakukan untuk mengetahui 

kondisi dunia usaha dan dunia industri yang sebenarnya. Dampak yang dapat diambil dari 

program tersebut calon lulusan menjadi lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan 

apa saja yang menjadi kelemahan dari siswa tersebut ketika terjun di lapangan. Setelah 

siswa tersebut kembali ke sekolah akan mempelajari lebih lanjut kekurangan tersebut. 

Dari kekurangan tersebut dapat dijadikan kelebihan dalam bekerja oleh calon lulusan 

tersebut. 
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KESIMPULAN 

Karakter softskill lulusan SMK dalam terjun ke DU/DI terhadap kesiapan 

menghadapi MEA itu sangatlah dibutuhkan. Keahlian pada kompetensi tertentu 

memanglah dibutuhkan dalam bekerja, tetapi hal tersebut tidaklah dapat dijadikan satu-

satunya keunggulan diri. Karena hal tersebut haruslah diimbangi dengan kemampuan 

karakter softskill yang baik. Pada DU/DI telah banyak terjadi para pegawainya sangatlah 

berkompetensi tetapi soft skill dalam kemampuan komunikasi serta kerja sama yang tidak 

baik. Sehingga mempengaruhi ke kompakan sebuah organisasi atau industri. Selain itu 

kerap kali ditemukan kreativitas yang seiring berjalannya waktu menurun. Hal tersebut 

memberikan dampak kerugian bagi perusahaan tersebut. Untuk itu kesiapan kerja dalam 

bentuk soft skill sangatlah dibutuhkan lulusan SMK untuk dapat bersaing dalam 

menghadapi MEA.  
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ABSTRAK 

 
Diversifikasi blended learning adalah usaha mencari bentuk yang lain dari 

model pembelajaran blended learning dengan melengkapi komponen-komponen 

dari desain model pembelajaran lainnya. Penelitian ini menggunakan desain R 

& D dengan model 5 langkah yang diadopsi dan diadaptasi dari Tim 

Puslitjaknov. Hasil penelitian dan pengembangan menunjukkan bahwa total nilai 

rata-rata ahli validasi produk blended learning dalam kategori "tinggi". Rata-rata 

total skor uji coba lapangan skala kecil dalam kategori "tinggi". Kemudian, hasil 

dari kelompok eksperimen lebih baik daripada rata-rata hasil kelompok kontrol. 

 

Kata kunci : blended, kompetensi, diagnosis gangguan mesin 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Rusman (2010:335) pemanfaatan ICT dalam sistem pembelajaran dapat 

diaplikasikan dengan menggunakan internet (pembelajaran berbasis web). Teknologi 

internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi apa saja, 

dari mana saja, dan kapan saja dengan mudah dan cepat. Implementasi pembelajaran 

berbasis web memerlukan sebuah model instruksional yang memang dirancang khusus 

untuk pembelajaran tersebut. Model instruksional yang dirancang memperhatikan 

interaktivitas antara mahasiswa, dosen, pihak pendukung, dan pesan pembelajaran. 

 Pembelajaran berbasis web selama ini bentuk implementasinya hanya meletakkan 

pesan pembelajaran secara online, lalu menugaskan mahasiswa untuk mendapatkan 

(donwloading) pesan pembelajaran tersebut sebagai tugas baca. Setelah itu mereka 

diminta untuk mengumpulkan laporan dan tugas kembali ke dosen juga melalui internet. 

Hal ini tidak akan menimbulkan proses belajar yang optimal, karena monitoring proses 

dalam pembelajaran berbasis web lebih sulit daripada di ruang kelas (Rusman, 2010:336). 

Sehingga diperlukan sebuah desain instruksional sebagai model belajar yang 

mengundang sejumlah mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan belajar seperti 

diskusi, tanya jawab, dan proses pembelajaran praktikum yang memerlukan tatap muka. 
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Menurut Riyana (2012: 21) model pembelajaran yang dirancang dengan 

mengintegrasikan pembelajaran berbasis web dalam program pembelajaran tatap muka 

tatap muka disebut blended learning. 

 Masyhudin (2012:75) mengemukakan bahwa hasil belajar siswa pada materi laju 

reaksi dengan penerapan model blended learning lebih tinggi dibandingkan hasil belajar 

dengan penerapan model pembelajaran tatap muka. Penelitian ini menggunakan Moodle 

sebagai learning management system (LMS). Menurut Ellis (2009:1) learning 

management system adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan 

administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan secara online (terhubung ke internet), e-learning dan materi-materi pelatihan. 

 Selain penelitian pengembangan di atas, pemanfaatan Moodle sebagai LMS sudah 

banyak dilakukan, diantaranya adalah 1) Eliza (2012:1) memanfaatkan e-learning 

Moodle dalam proses pembelajaran di jurusan teknik elektro FT UNP, 2) Widikda 

(2013:1) memanfaatkan LMS Moodle untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian online pada 

matakuliah pneumatik hidrolik di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS 

Surakarta, dan 3) Mubarrak dan Ikhsan (2012:20) merancang dan mengaplikasikan online 

Moodle sebagai e-learning bagi peserta didik SMK peserta praktek kerja industri selama 

3 bulan diluar sekolah. 

 Menurut Hendroprasetiyo (2012:14) saat ini Moodle sudah digunakan pada lebih 

dari 150.000 institusi di lebih dari 160 negara di dunia. Dalam sehari Moodle di-download 

ribuan kali dari berbagai penjuru dunia. Hingga saat ini tercatat Moodle telah di-download 

ratusan ribu kali. Itu artinya bila kita berasumsi 40% saja yang berhasil 

diimplementasikan, saat ini sudah ada puluhan ribu situs e-Learning berbasis Moodle 

yang dimanfaatkan untuk pelatihan maupun pendidikan (formal dan nonformal). 

 Merujuk pada fakta pembelajaran praktikum matakuliah Diagnosis Gangguan 

Mesin dan hasil-hasil penelitian yang relevan, peneliti ingin mengembangkan model 

pembelajaran blended learning untuk pembelajaran praktikum Diagnosis Gangguan 

Mesin pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif di Universitas Negeri Malang 

dengan menggunakan edmodo sebagai learning management system sebagai usaha 

mencari bentuk yang lain dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya. 

 Penelitian ini penting dilakukan untuk membantu meningkatkan kompetensi 

mahasiswa sebagai calon guru vocational education & training (VET), khususnya 
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kompetensi mendiagnosis dan memperbaiki gangguan mesin di Program Studi S1 

Pendidikan Teknik Otomotif Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Malang dengan menggunakan blended learning. Hasil data mentah yang diperoleh di 

prodi tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata mahasiswa matakuliah diagnosis 

gangguan mesin semester gasal 2013/2014 kurang memuaskan dengan nilai (angka) 

berkisar diantara 45-76. Hal itu sesuai dengan paparan dari bapak kaprodi sekaligus dosen 

pengampu matakuliah diagnosis gangguan mesin yang mengatakan bahwa terdapat 

masalah pada pembelajaran matakuliah diagnosis gangguan mesin. Berikut disajikan data 

mentah hasil observasi. 

 

Gambar 1. Data Mentah Nilai Rata-rata Mahasiswa Matakuliah Diagnosis Gangguan 

Mesin Semester Gasal 2013/2014 (Sumber: Dokumen Penilaian Dosen) 

 

Nilai rata-rata diatas merepresentasikan kompetensi mahasiswa matakuliah 

diagnosis gangguan mesin yang perlu ditingkatkan. Sebagai calon guru VET, mahasiswa 

harus mampu menguasai ketujuh kompetensi tersebut dalam waktu 2 minggu. 

Sebagaimana menurut Adriyanto (2012) suatu lembaga pendidikan kejuruan harus 

memiliki pengajar yang memiliki kompetensi yang memadai untuk mampu menjalankan 

peran dan tugas sebagai guru kejuruan. Peningkatan kompetensi calon guru VET akan 

sangat mempermudah siswa dalam memahami substansi kompetensi kejuruan sehingga 

diharapkan hasil belajar juga meningkat.  

 Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah 1) mengetahui kualitas model 

pembelajaran blended learning dengan menggunakan edmodo sebagai learning 

management sistem (LMS) dilengkapi seperangkat komponen yang saling berhubungan 

sebagai satu kesatuan yang meliputi a) desain blended learning, b) panduan edmodo, c) 

jobsheet praktikum, d) evaluasi tes dan non tes, dan e) video pembelajaran; dan 2) 
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menguji efektivitas pengembangan produk dilihat dari perbandingan kognitif, afektif, dan 

psikomotor mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran Praktikum Diagnosis 

Gangguan Mesin menggunakan model blended learning dengan kognitif, afektif, dan 

psikomotor mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran Praktikum Diagnosis 

Gangguan Mesin menggunakan model tatap muka pada uji coba lapangan skala besar. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian dan pengembangan diatas, maka model penelitian 

dan pengembangan yang digunakan untuk menyempurnakan modul dan buku teks adalah 

model 5 langkah (Tim Puslitjaknov, 2008; Borg dan Gall, 1983) yang dimodifikasi 

peneliti agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pengembangan ini sehingga menjadi 

seperti berikut: 1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, 2) 

mengembangkan produk awal, 3) validasi ahli dan revisi, 4) ujicoba lapangan skala kecil 

dan revisi produk, dan 5) ujicoba lapangan skala besar dan produk akhir.  

Uji coba model atau produk bertujuan untuk memenuhi tujuan penelitian dan 

pengembangan. Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

model pembelajaran blended learning dengan menggunakan edmodo sebagai learning 

management sistem (LMS) dilengkapi 1) desain blended learning, 2) panduan edmodo, 

3) jobsheet praktikum, 4) evaluasi tes dan non tes, dan 5) video pembelajaran. Validasi 

ahli terhadap model pembelajaran blended learning dilakukan oleh ahli 1) model 

pembelajaran, 2) ahli e-learning, 3) ahli materi/substansi matakuliah, 4) ahli evaluasi 

pembelajaran, dan 5) ahli media pembelajaran. Ujicoba lapangan skala kecil terhadap 

model pembelajaran blended learning dilakukan oleh mahasiswa matakuliah diagnosis 

gangguan mesin yang diampu dengan menggunakan model pembelajaran blended 

learning. Ujicoba lapangan skala besar terhadap model pembelajaran blended learning 

melalui eksperimen semu untuk mengetahui tingkat efektifitas kognitif, afektif, dan 

psikomotor peserta didik/mahasiswa  matakuliah diagnosis gangguan mesin yang terbagi 

dalam dua kelompok besar yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Subjek ujicoba untuk menghasilkan produk melalui penelitian dan pengembangan 

ini, meliputi: 1) ahli produk, dan 2) mahasiswa sebagai pengguna produk. Subjek coba 

mahasiswa  ditentukan dengan menggunakan cluster sampling. Informasi mengenai 

mahasiswa sebagai pengguna produk terpapar pada Tabel 1. Jenis data dalam penelitian 
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dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang telah dijelaskan di atas adalah: 1) 

data hasil hasil validasi ahli, 2) data hasil penilaian kognitif, 3) data hasil penilaian afektif, 

dan 4) hasil penilaian psikomotor.  

Tabel 1. Subjek Coba Mahasiswa sebagai Pengguna Produk 

No. Offering Kelas Minggu 

ke- 

Pagi/Sore Treatment Jumlah 

1. 8N B2 1-2 Pagi Konvensional 22 

2. 8O B3 1-2 Sore Konvensional 19 

3. 8M B1 6-7 Pagi Konvensional 19 

4. M8 B1 10-11 Pagi Blended 20 

5. O8 B3 11-12 Sore Blended 21 

6. N8 B2 13-14 Pagi Blended 20 

Total Subjek Coba Mahasiswa 121 

 

Data hasil validasi ahli dikumpulkan dengan instrumen angket. Model skala 

penilaian disusun berdasarkan skala Likert. Data hasil penilaian kognitif dikumpulkan 

dengan instrumen tes berupa pretest dan posttest dengan bentuk soal pilihan ganda, 

jumlah soal 40 butir. Data hasil penilaian afektif dikumpulkan dengan instrumen non tes 

berupa lembar penilaian afektif, untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu 

objek, memperoleh informasi tentang minat peserta didik terhadap matakuliah, 

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri peserta didik, mengungkap nilai dan keyakinan 

peserta didik, dan mengungkap moral peserta didik. Data hasil penilaian psikomotor 

dikumpulkan dengan instrumen tes berupa lembar observasi penilaian psikomotor, untuk 

mengukur aspek-aspek keterampilan peserta didik dalam mendiagnosis gangguan mesin. 

Setelah data diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode yang sesuai. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil validasi ahli dan hasil ujicoba 

lapangan skala kecil adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data validasi ahli terhadap tingkat kegunaan, kemudahan penggunaan, 

kelengkapan, dan keterbacaan produk blended learning: 1) desain blended learning, 2) 

panduan edmodo, 3) jobsheet praktikum, 4) evaluasi tes dan non tes, dan 5) video 

pembelajaran. Teknik analisis deskriptif juga digunakan untuk menganalisis data ujicoba 

lapangan skala kecil dan skala besar. Teknik yang digunakan dalam analisis deskriptif 

didasarkan pada rata-rata skor setiap konstruk. Dilakukan dengan membandingkan antara 

rata-rata skor yang diperoleh dari penelitian dan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil validasi ahli terhadap produk blended learning: 1) desain blended learning, 

2) panduan edmodo, 3) jobsheet praktikum, 4) evaluasi tes dan non tes, dan 5) video 

pembelajaran selengkapnya terpapar pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Kesimpulan Hasil Validasi Ahli terhadap Produk Blended Learning 

N

o

. 

Produk 
Skor (

%) 
Kategori 

1 Desain blended learning 69,17 Tinggi 

2 Panduan edmodo 84,98 Sangat Tinggi 

3 Gambar dan chart/bagan panduan edmodo 80,00 Sangat Tinggi 

4 Jobsheet praktikum 76,93 Tinggi 

5 Gambar dan chart/bagan jobsheet praktikum 76,90 Tinggi 

6 Soal Pretest & Posttest 83,10 Sangat Tinggi 

7 Lembar Penilaian Afektif 83,30 Sangat Tinggi 

8 Lembar Observasi Penilaian Psikomotor 80,00 Sangat Tinggi 

9 Video Pembelajaran 80,00 Sangat Tinggi 

  Rata-Rata Total 79,37 Tinggi 

 

 Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa rata-rata total skor produk blended learning 

adalah 79,37%. Jika dikaitkan dengan klasifikasi skor 0 – 19 = Sangat Rendah, 20 – 39 = 

Rendah, 40 – 59 = Cukup, 60 – 79 = Tinggi, 80 – 100 = Sangat Tinggi, maka rata-rata 

skor yang diberikan ahli terhadap produk blended learning masuk kategori “Tinggi”, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas model pembelajaran blended learning dengan 

menggunakan edmodo sebagai learning management sistem (LMS) dilengkapi 

seperangkat komponen yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang meliputi 1) 

desain blended learning, 2) panduan edmodo, 3) jobsheet praktikum, 4) evaluasi tes dan 

non tes, dan 5) video pembelajaran dilihat dari validasi ahli masuk kategori “Tinggi”. 

 Hasil ujicoba lapangan skala kecil meliputi: 1) tingkat kepuasan dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan model blended learning, dan 2) gambaran umum 

tentang isi video pembelajaran, selengkapnya terpapar pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Kesimpulan Ujicoba Lapangan Skala Kecil 

No

. 
Produk Skor (%) Kategori 

1 Blended Learning 67,89 Tinggi 

2 Video Pembelajaran 68,82 Tinggi 

  RATA-RATA TOTAL 68,36 Tinggi 

 

 Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa rata-rata total skor ujicoba lapangan skala 
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kecil adalah 68,36%. Jika dikaitkan dengan klasifikasi skor 0 – 19 = Sangat Rendah, 20 

– 39 = Rendah, 40 – 59 = Cukup, 60 – 79 = Tinggi, 80 – 100 = Sangat Tinggi, maka rata-

rata skor yang diberikan mahasiswa (responden) terhadap produk blended learning masuk 

kategori “Tinggi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas model pembelajaran 

blended learning dengan menggunakan edmodo sebagai learning management sistem 

(LMS) dilengkapi seperangkat komponen yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan 

yang meliputi 1) desain blended learning, 2) panduan edmodo, 3) jobsheet praktikum, 4) 

evaluasi tes dan non tes, dan 5) video pembelajaran dilihat dari ujicoba lapangan skala 

kecil masuk kategori “Tinggi”. 

 Untuk mengetahui efektivitas pengembangan produk sekaligus menjawab tujuan 

penelitian dan pengembangan yang kedua, maka skor rata-rata penilaian kognitif 

(posttest), penilaian afektif, dan penilaian psikomotor dijumlahkan kemudian dirata-rata 

sehingga diketahui skor akhir kompetensi mahasiswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Menurut Pedoman Pendidikan UM (2009:37), kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berikut ini 

dipaparkan skor kompetensi mahasiswa selengkapnya pada Tabel 4. 

Tabel 4. Skor Kompetensi Mahasiswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Penilaian Kelompok 

Eksperimen (%) 

Kelompok 

Kontrol (%) 

Kognitif 77,58 62,62 

Afektif 80,78 73,22 

Psikomotor 74,45 62,75 

Total 232,81 198,59 

Rata-rata 77,60 66,20 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa 1) rata-rata nilai kognitif kelompok 

eksperimen 77,58 dan rata-rata nilai kognitif kelompok kontrol 62,62, sehingga dapat 

disimpulkan rata-rata nilai kognitif kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan rata-

rata nilai kognitif kelompok kontrol; 2) rata-rata nilai afektif kelompok eksperimen 80,78 

dan rata-rata nilai afektif kelompok kontrol 73,22, sehingga dapat disimpulkan rata-rata 

nilai afektif kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan rata-rata nilai afektif 

kelompok kontrol; dan 3) rata-rata nilai psikomotor kelompok eksperimen 74,45 dan rata-

rata nilai psikomotor kelompok kontrol 62,75, sehingga dapat disimpulkan rata-rata nilai 

psikomotor kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan rata-rata nilai psikomotor 
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kelompok kontrol. 

Jika rata-rata nilai kognitif, afektif, dan psikomotor kelompok eksperimen 

dibandingkan, maka rata-rata nilai afektif 80,78 lebih baik dibandingkan rata-rata nilai 

kognitif 77,58 dan rata-rata nilai psikomotor 74,45. Rata-rata nilai kognitif 77,58 lebih 

baik dibandingkan rata-rata nilai psikomotor 74,45. Sedangkan jika rata-rata nilai 

kognitif, afektif, dan psikomotor kelompok kontrol dibandingkan, maka rata-rata nilai 

afektif 73,22 lebih baik dibandingkan rata-rata nilai psikomotor 62,75 dan rata-rata nilai 

kognitif 62,62. Rata-rata nilai psikomotor 62,75 lebih baik dibandingkan rata-rata nilai 

kognitif 62,62. 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata total skor kompetensi mahasiswa 

kelompok eksperimen adalah 79,37%; dan rata-rata total skor kompetensi mahasiswa 

kelompok kontrol adalah 66,20%. Jika dikaitkan dengan klasifikasi skor 0 – 19 = Sangat 

Rendah, 20 – 39 = Rendah, 40 – 59 = Cukup, 60 – 79 = Tinggi, 80 – 100 = Sangat Tinggi, 

maka rata-rata skor kompetensi mahasiswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

masuk kategori “Tinggi”. 

Efektivitas Pengembangan Produk dilihat dari Perbandingan Kognitif 

Berdasarkan hasil uji t dua sampel independen, dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara posttest kelompok eksperimen dengan kontrol. 

Kesimpulan tersebut jika dikaitkan dengan tujuan penelitian dan pengembangan yang 

kedua, maka pengembangan produk dilihat dari perbandingan kognitif dapat dikatakan 

“efektif”. Hal ini disebabkan mahasiswa kelompok eksperimen mengerjakan kuis tentang 

materi yang telah dipelajari pada masing-masing pertemuan dengan menggunakan 

program edmodo dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengajar. Sehingga  

mahasiswa dapat mengukur kemampuan untuk mengikuti pembelajaran, mengetahui 

ketuntasan belajarnya, dan mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki untuk 

meningkatkan hasil belajar kognitif pada evaluasi hasil belajar posttest pada tahap IX atau 

akhir pertemuan. 

Efektivitas Pengembangan Produk dilihat dari Perbandingan Afektif 

Berdasarkan hasil uji t dua sampel independen, dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil penilaian afektif kelompok eksperimen dengan 

kontrol. Kesimpulan tersebut jika dikaitkan dengan tujuan penelitian dan pengembangan 

yang kedua, maka pengembangan produk dilihat dari perbandingan afektif dapat 
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dikatakan “efektif”. Hal ini disebabkan karakteristik afektif antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol berbeda. Menurut Andersen (1981:4), ada 5 (lima) tipe 

karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Dalam 

penelitian dan pengembangan ini, kelima karakteristik afektif tersebut diukur 

menggunakan instrumen laporan diri yang diisi oleh mahasiswa baik yang melaksanakan 

pembelajaran praktikum diagnosis gangguan mesin dengan menggunakan model blended 

learning maupun model konvensional. Berikut ini dibahas perbandingan karakteristik 

afektif mahasiswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol meliputi sikap, 

minat, konsep diri, nilai, dan moral. 

Efektivitas Pengembangan Produk dilihat dari Perbandingan Psikomotor 

Berdasarkan hasil uji t dua sampel independen, dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil penilaian psikomotor kelompok eksperimen 

dengan kontrol. Kesimpulan tersebut jika dikaitkan dengan tujuan penelitian dan 

pengembangan yang kedua, maka pengembangan produk dilihat dari perbandingan 

psikomotor dapat dikatakan “efektif”. Hal ini disebabkan kelebihan model pembelajaran 

blended learning yang dikembangkan pada penelitian dan pengembangan ini adalah 

adanya video pembelajaran yang memperagakan keterampilan yang akan dipelajari 

dengan menggunakan alat bantu mengajar (teaching aids) atau perkakas yang sama 

seperti yang akan digunakan mahasiswa ketika praktikum nanti. 

 

KESIMPULAN 

Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah model 

pembelajaran. Wujud akhir model pembelajaran blended learning yang dihasilkan 

melalui penelitian dan pengembangan ini meliputi: 1) buku desain blended learning, 2) 

buku panduan edmodo, 3) buku jobsheet praktikum, 4) instrumen evaluasi tes dan non 

tes, dan 5) video pembelajaran. 

Kelebihan model pembelajaran blended learning tersebut dilihat dari 

penerapannya selama ujicoba lapangan skala besar sekaligus menjustifikasi pernyataan 

Husamah (2014: 235-237): 1) mahasiswa menjadi lebih banyak bertanya, hal ini 

disebabkan karena tidak adanya beban psikologi pada saat bertanya melalui internet, 2) 

pertanyaan dan jawaban dapat dilihat sewaktu-waktu oleh peserta kuliah yang lain, karena 

semua pertanyaan dan jawaban melalui LMS edmodo tercatat oleh sistem; 3) kesempatan 
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belajar dan mengajar di luar kelas menjadi lebih banyak, karena interaksi dosen-

mahasiswa masih dapat berjalan di luar jam kerja; 4) catatan data statistik tentang 

pelaksanaan kuliah melalui blended learning dapat dengan cepat disediakan oleh sistem, 

5) perbaikan materi dan pelaksanaan perkuliahan dapat secara berkesinambungan 

dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki, karena dapat diakses oleh pengajar lain maupun oleh 

reviewer, sehingga memungkinkan untuk dilakukan evaluasi pengajaran secara 

sistematik; 6) meningkatkan aktivitas proses pembelajaran di luar jam kelas, 7) soal-soal 

ujian dapat dikumpulkan dan dikelola, serta dapat dikembangkan terus-menerus dengan 

mudah; 8) mahasiswa sejak awal dapat mengetahui keseluruhan kerangka materi kuliah 

yang akan dipelajari selama satu semester, karena peserta didik dapat mengakses garis 

besar kuliah melalui LMS edmodo pada masa awal kuliah; 9) materi-materi yang 

membutuhkan penjelasan yang intensif di kelas maka materi tersebut disampaikan di 

kelas, materi yang dapat diserap oleh mahasiswa tanpa bantuan dosen dapat diakses, 

dipelajari sendiri oleh mahasiswa dan kemudian didiskusikan melalui internet; 10) 

kualitas dan kuantitas interaksi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain pada 

kuliah ini lebih baik disbanding dengan kuliah konvensional, 11) kualitas dan kuantitas 

interaksi antara mahasiswa dengan dosen pada kuliah ini lebih baik disbanding dengan 

kuliah konvensional, 12) materi kuliah lebih mudah dan lebih lengkap untuk diakses dan 

dimiliki oleh mahasiswa, dan 13) dengan sistem blended learning, kepastian tentang 

perincian dan cakupan kuliah menjadi lebih jelas, karena dapat diakses oleh semua 

peserta. 

Kelemahan yang berhasil ditemukan dan diungkapkan oleh peneliti terhadap 

model pembelajaran blended learning yang dihasilkan melalui penelitian dan 

pengembangan ini antara lain: 1) pengembangan produk model pembelajaran blended 

learning ini belum dilengkapi dengan penelitian awal tentang perlu-tidaknya atau tepat-

tidaknya masalah kompetensi yang dialami oleh mahasiswa diatasi dengan model 

pembelajaran blended learning, 2) komponen-komponen isi buku desain blended 

learning tersebut belum mendukung pengembangan desain blended learning, misalnya 

analisis landasan yang digunakan belum berhubungan dengan desain blended learning. 

Semua komponen masih dijelaskan secara terpisah; 3) pedoman edmodo dan jobsheet 

praktikum yang menjadi pelengkap model pembelajaran blended learning ini belum 

mendapatkan validasi ahli secara spesifik, misalnya produk pedoman edmodo dan 
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jobsheet praktikum divalidasi oleh a) ahli materi/substansi produk, b) ahli bahasa dan tata 

tulis produk, c) ahli media/sumber belajar; dan 4) model pembelajaran blended learning 

ini baru digunakan oleh satu dosen pengajar saja, belum diuji coba untuk digunakan oleh 

dosen pengajar lain. 
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ABSTRAK 

Pentingnya mencetak SDM yang unggul, berkarakter, kreatif dan inovatif 

untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan 

hal tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk menyelenggarakan 

pendidikan kejuruan dengan berbagai keahlian. Namun, penyelenggaraan SMK 

saat ini banyak memperlihatkan kelemahan-kelemahannya diantaranya siswa 

dididik menjadi tenaga profesional untuk bekerja dan menjadi karyawan dan 

kurang menyiapkan siswa untuk menjadi wirausaha. Lulusan SMK setiap tahun 

semakin bertambah tetapi hal ini tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja 

yang diciptakan per tahunnya. Fenomena ini akan menyebabkan tingkat 

pengangguran yang semakin tinggi setiap tahunnya. Pendidikan kejuruan di 

harapkan akan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di 

Indonesia. Tetapi faktanya, penyelenggaraan SMK masih belum optimal. 

Pendidikan kewirausahaan di SMK melaui unit produksi dengan  3 model 

pembelajaran yaitu : 1) Model pembelajaran outside production, 2) Model 

pembelajaran outside production, 3)  Model pembelajaran mobile canteen dapat 

menjadi agen perubahan. Khususnya dapat menumbuhkan menset/pola pikir 

siswa untuk berwirausaha sehingga dapat mencetak tenaga kerja mandiri  yang 

kreatif.  

 
Kata kunci : Pendidikan Kewirausahaan,  Tenaga Kerja Mandiri  

 

 

PENDAHULUAN 

 Era Global merupakan salah satu era dimana persaingan di dunia kerja semakin 

ketat, dimana pelaku kerja harus dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyikapinya. 

Dunia pendidikan memiliki tantangan yang sangat komplek untuk menciptakan SDM 

unggul, kreatif dan inovatif. Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain 

baik dalam produk maupun pelayanan. Sesuai survei yang dilakukan oleh UNDP 

mengenai Human Devopment Indeks (HDI) pada tahun 2007 menyebutkan bahwa posisi 

Indonesia dalam peringkat daya saing bangsa di dunia internasional adalah nomor 111 

dengan skor 0.734 dari 182 negara Asia Afrika yang disurvei HDI (UNDP, 2007: 168). 

Survei diatas menunjukkan bahwa SDM unggul memegang peranan penting di era global. 

Oleh karena itu perlu didukung suatu sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang 

disusun dan dikembangkan berdasar pada kebutuhan pasar kerja dan dinamika percepatan 

perubahan yang terjadi pada dunia industri dan dunia usaha. Daya saing dunia kerja pada 
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suatu bangsa tergantung keterampilan dan pengetahuan SDM/tenaga kerjanya, untuk 

dapat menciptakan tenaga kerja yang berketerampilan dan berpengetahuan tergantung 

kualitas pendidikan dan pelatihan, khususnya pendidikan kejuruan. 

Disamping itu pendidikan kejuruan merupakan salah satu institusi yang 

diharapkan mampu memasok sumber daya manusia yang berkompeten untuk kebutuhan 

dunia industri dan masyarakat. Sesuai dengan kondisi diatas, maka dalam hal ini SMK 

harus lebih berenovasi dalam membekali siswanya dengan kompetensi yang di butuhkan 

di dunia industri sehingga lulusan SMK harus lebih mempunyai identitas dengan 

kelebihan kompetensi yang dimiliki untuk mampu bersaing di dunia industri.  Pernyataan 

diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 3, ayat 2, antara 

lain dinyatakan bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa 

untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional. Selanjutnya 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa lulusan SMK 

diarahkan pada tiga pilar utama yaitu: (1) bekerja di dunia usaha dan dunia industri 

(DUDI), (2) bekerja secara mandiri atau usaha sendiri dan (3) melanjutkan studi ke 

jenjang perguruan tinggi terutama perguruan tinggi profesi/vokasi.  

Mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah sebenarnya akar 

terselenggarakannya sekolah menengah kejuruan yaitu tersedianya lapangan pekerjaan 

untuk lulusannya.  Supaya tujuan pendidikan dapat tercapai, maka sekolah menengah 

kejuruan tidak dapat dipisahkan dan tidak lepas dari peran  Dunia Usaha/Dunia 

Industri/Dunia Kerja  sebagai institusi penyerap tenaga kerja. Oleh karena itu pendidikan 

menengah kejuruan hendaknya dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terkait 

(link) dengan Lapangan kerja (DU/DI).  Sehingga hasil lulusannya sesuai dengan tuntutan 

kemampuan kompetensi yang di butuhkan industri 

Tetapi lain halnya yang terjadi dimasyarakt, anggapan masyarakat bahwa sekolah 

menengah kejuruan belum mampu menciptakan sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar industri. Ketidakmampuan ini mengandung makna bahwa tidak 

adanya kesesuaian kualifikasi antara output pendidikan dengan realitas tuntutan dunia 

industri yang sangat maju dengan pesatnya. Fenomena diatas di perkuat dengan 

pernyataanyang Kepala Badan Statistik (BPS)  jumlah pengangguran  di Indonesia per 

Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen dan prosentase terbesar 

pengangguran adalah lulusan SMK yaitu dengan persentase 9,84 persen, Suryamin  
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(Tempo,2016). 

Untuk dapat mencapai kriteria kompetensi yang di butuhkan oleh dunia industri, 

maka sekolah menengah kejuruan perlu merancang pembekalan kompetensi melalui 

proses pembelajaran dan kegiatan konkrit yang relevan yang dibutuhkan siswa ketika 

mereka dalam proses pembelajaran dan setelah mereka nanti lulus dari sekolah. Berkaitan 

dengan penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, secara eksplisit disebutkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 pada pasal 29 ayat 2, bahwa: ”Untuk 

mempersiapkan siswa SMK menjadi tenaga kerja, pada SMK dapat didirikan Unit 

Produksi yang beroperasional secara profesional”. Disamping itu, buah hasil lulusan dari 

pendidikan di SMK pada dasarnya siswa dicetak untuk dapat bekerja secara profesional 

di dunia industri,tetapi juga dapat bekerja secara mandiri melalui berwirausaha sesuai 

kompetensi yang di miliki. 

Dalam hal ini, pendidikan kewirausahaan dapat menjadi agen perubahan untuk 

menyikapi dan menyelesaikan tantangan global, menciptakan pekerjaan, membangun 

pembangunan berkelanjutan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaharui 

pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kesejahteraan manusia (World Economic 

Forum, 2009). Pendidikan kewirausahaan melalui unit produksi pada SMK dapat 

memberikan pengalaman baru mengenai praktek kerja nyata (real to work) agar siswa 

dapat menguasai kompetensi produktif secara profesional. Di samping itu, siswa 

dipersiapkan untuk ditanamkan pribadi wirausahawan yang profesional sebagai bekal 

setelah mereka lulus. Jadi lulusan SMK tidak hanya menjadi pencari kerja (job seeker) 

tetapi juga dapat menjadi pencipta lapangan kerja (job creator). Kompetensi 

kewirausahaan tersebut salah satunya dapat diperoleh melalui pembelajaran di unit 

produksi/jasa sekolah. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan Priseiden RI, bahwa jiwa 

wirausaha harus dipupuk sejak kecil sehingga pendidikan nasional tidak hanya 

melahirkan para pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja. (Kominfo Newsroom, 2009: 

1). 

Unit produksi merupakan salah satu program sekolah sebagai salah satu upaya 

peningkatan mutu sekolah yang disusun sebagai tempat menciptakan lulusan yang 

berjiwa wirausaha, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, disamping sebagai 

suatu usaha untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas sekolah yang dapat memberikan 

nilai tambah bagi sekolah melalui hasil yang di dapatkan dari kegiatan unit produksi.  Unit 



 

225 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

produksi sekolah berperan dalam pembekalan keterampilan  berwirausaha, oleh karena 

itu pengelolaan unit produksi sekolah memerlukan kemampuan manajerial untuk 

berinovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, serta 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar siswa agar unit produksi secara optimal dapat 

mendukung pelaksanaan program unit produksi. Agar unit produksi sekolah dapat 

menjadi sumber pembelajaran dan pendanaan pendidikan maka perlu dikelola secara 

profesional. Disamping itu akan memberikan keuntungan, seperti dijelaskan pada strategi 

Dikmenjur 2000-2005, keuntungannya meliputi: (1) menambah penghasilan SMK yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya; (2) memperbaiki dan 

meremajakan fasilitas sekolah; (3) mendekatkan relevansi program kejuruan dengan 

kebutuhan dunia industri; dan (4) menyiapkan siswa berlatih kerja secara nyata dan 

bertanggung jawab, karena hasil kerjanya akan dijual di pasaran umum. Namun 

kenyataannya kemajuan unit produksi masih lamban, belum tertanamnya wawasan bisnis 

di SMK, langkanya sumberdaya manusia yang mampu dan sanggup mengelola unit 

produksi serta kurangnya dukungan dari pihak-pihak pengelola SMK, (Wardiman, 1998: 

107).  

Konsep Kewirausahaan 

Menurut Prawiro dalam Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional 

(2010 : 16), kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah 

usaha dan mengembangkan usaha. Para ahli sepakat bahwa yang dimaksud dengan 

kewirausahaan menyangkut tiga perilaku yaitu: kreatif, komitmen (motivasi tinggi dan 

penuh tanggung jawab), dan berani mengambil risiko dan kegagalan. Orang yang 

berwirausaha disebut wirausahawan (entrepreneur). Entrepreneur adalah inovator dan 

kreator (Kao, 1991). Entrepreneur ialah seorang inovator (Hisrich & Peters, 2002).  

Menurut Kasmir (2007: 17), wirausaha berusaha mencari, memanfaatkan, serta 

menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Risiko kerugian  dalam 

sebuah usaha sudah menjadi hal yang biasa karena wirausaha memegang prinsip bahwa 

faktor kerugian pasti ada baik resiko internal maupun eksternal. Bahkan, semakin besar 

risiko kerugian yang dihadapi oleh seorang wirausaha, maka semakin besar pula peluang 

keuntungan yang diraih.  

Menurut Muhadi & Saptono (2005 : 15), ada beberapa faktor yang berhubungan 

dalam pembentukan jiwa kewirausahaan siswa, yaitu : latar belakang pekerjaan/profesi 
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orang tua, proses pendidikan dan pelatihan di sekolah serta kultur keluarga. Jiwa 

kewirausahaan terdiri atas dua faktor, yaitu : personal values dan orientasi. Personal 

values merupakan suatu trait yang terdiri dari locus of control internal, kreatfitas, 

kemandirian, dan planning. Jiwa wirausaha mendorong minat seseorang untuk 

mendirikan dan mengelola usaha secara profesional. Minat diikuti perencanaan dan 

perhitungan matang.  

Lambing & Kuehl (1999 : 11) mengatakan bahwa wirausaha yang sukses memiliki 

empat unsur pokok, yaitu : 

1. Kreativitas yang “menelurkan” inspirasi sebagai cikal bakal ide. Ide digunakan untuk 

menemukan peluang berdasarkan intuisi (berhubungan dengan experience). 

2. Keteguhan hati (berhubungan dengan motivasi diri), yaitu : persistance (ulet) atau 

pantang menyerah; determinasi (teguh akan keyakinan); dan kekuatan akan pikiran 

(power of mind) bahwa anda bisa; serta 

3. Kemampuan (berkaitan dengan IQ dan skill) dalam membaca peluang, berinovasi, 

mengelola, dan menjual; 

4. Keberanian (berhubungan dengan EQ dan mental) dalam mengatasi ketakutan, 

mengendalikan risiko, dan untuk keluar dari “zona nyaman”;  

Menurut Direktorat Tenaga Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (2010 : 9-

12), ada dua jenis karateristik kewirausahaan yaitu : (a) kualitas dasar kewirausahaan, 

yang meliputi kualitas daya pikir (mindset), daya hati atau qolbu (heartset), dan daya 

fisik; dan (b) kualitas instrumental kewirausahaan, yaitu penguasaan lintas disiplin ilmu. 

Sehingga dalam berwirausaha dibutuhkan suatu daya pikir yang kreatif dan inovatif; daya 

kalbu (hati dan rasa) untuk membangun teamwork yang kompak, dinamis, harmonis, 

cerdas dan lincah; percaya diri; pencipta peluang; serta memiliki sifat daya saing tinggi, 

tetapi mendasarkan pada nilai solidaritas.  

 Menurut Suryadarma (2009), Wirausaha yang sukses harus memiliki tiga 

kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sifat kewirausahaan. Dimana dari 

ketiga kompetensi tersebut saling berkaitan. Pengetahuan adalah kumpulan informasi 

yang disimpan di otak dan dapat dipanggil jika dibutuhkan. Keterampilan adalah 

kemampuan menerapkan pengetahuan Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa 

seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu 

dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk 
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menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different) atau 

kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil 

tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (start up), kemampuan 

untuk mengerjakan sesuatu yang baru (creative), kemauan dan kemampuan untuk 

mencari peluang (opportunity), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko 

(risk bearing) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya. 

Seseorang yang tidak memiliki ketiga kompetensi tersebut akan gagal sebagai wirausaha 

yang sukses. 

Pendidikan Kewirausahaan Melalui Unit  Produksi di SMK 

 Terciptanya lapangan kerja baru untuk setiap tahunnya yang dapat diciptakan 

siswa lulusan SMK merupakan salah satu harapan diselenggarakannya pendidikan 

kejuruan, selain siswa SMK dicetak sebagai tenaga kerja yang berkompeten dan 

profesional di bidangnya sesuai kualifikasi dunia industri. Oleh karena itu pendidikan 

kewirausahaan tidak terlepas dari pembelajaran di SMK. Untuk dapat menjadi seorang 

wirausaha tidak cukup hanya mengandalkan bakat tetapi juga dibutuhkan pengetahuan 

yang matang mengenai aspek usaha yang akan digelutinya. Siswa dapat mengembangkan 

bakatnya melalui pendidikan di sekolahnya dan nantinya dapat diaplikasikan ke 

masyarakat melalui pembukaan usaha. Hal ini sekaligus dapat menepis anggapan 

masyarakat bahwa kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir, sehingga tidak 

dapat dipelajari dan diajarkan. Oleh sebab itu model pembelajaran dan sistem pendidikan 

di SMK harus menunjang untuk menciptakan tenaga-tenaga wirausaha baru melalui 

pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan diharapkan mampu menjadi agen 

perubahan untuk  mengasah kemampuan nalar dan bakat kewirausahaan siswa agar bisa 

membuka lapangan pekerjaan baru. Kondisi ini dapat tercapai apabila pendidikan 

kewirausahaan yang diberikan kepada siswa bukanlah pembelajaran yang menyangkut 

teori kewirausahaan saja, namun juga diaplikasikan langsung yaitu dengan cara 

melibatkan siswa langsung dalam kegiatan nyata berwirausaha. 

 Unit produksi di SMK merupakan salah satu fasilitas sekolah yang diperuntukkan 

sebagai fasilitas pembelajaran siswa dalam melatih keterampilan produktif dan 

keterampilan berwirausaha dengan aplikasi langsung untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran khususnya pendidikan kewirausahaan. Menurut Singh (1998: 48) bahwa 

penyelenggaraan unit usaha sekolah (unit produksi) efektif dalam mengembangkan 



 

228 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

keterampilan berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam 

pengembangan barang atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun 

ada beberapa SMK yang target pencapaian kompetensi berwirausaha melalui unit 

produksi masih belum terkonsep sehingga pembelajaran kewirausahaan melalui kegiatan 

unit produksi masih belum maksimal dikarenakan kegiatan unit produksi merupakan 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di luar kelas yang belum merumuskan tujuan 

instruksional dalam pembelajarannya dan juga program ini terlepas dari kegiatan 

intrakurikuler. Hal inilah yang menyebabkan pembelajaran kewirausahaan melalui 

kegiatan unit produksi belum terkonsep dengan matang. 

Gagasan Strategi  Pendidikan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Tenaga Kerja 

Mandiri Yang Kreatif 

Saat ini Indonesia sangat komplek permasalahan mengenai pengangguran yang 

semakin tahun semakin bertambah. Menurut Kepala BPS pengangguran di Indonesia per 

februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. Dengan adanya permasalahan ini 

pemerintah membuat kebijakan sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 

Tahun 2003 tentang penyelenggaran Sekolah Menengah Kejuruan dengan berbagai 

bidang keahlian. Hasil yang diharapkan dengan terselenggarakannya sekolah menengah 

kejuruan yaitu lulusannya dapat: 1) Terserap ke dunia industri sesuai dengan kompetensi 

yang di miliki, 2) Bekerja mandiri yakni sebagai wirausaha yang menciptakan lapangan 

kerja, 3) Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pendidikan vokasi. 

Harapan ini justru terbalik dengan keadaan di lapangan, sesuai data yang di babarkan oleh 

kepala BPS bahwa sekolah menengah kejuruan memberikan sumbangan pengangguran 

terbesar di Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena banyaknya lulusan SMK setiap 

tahunnya tidak di imbangi oleh terciptanya lapangan kerja, kompetensi lulusan SMK 

tidak sesuai kebutuhan dunia industri, rendahnya jiwa berwirausaha lulusan SMK 

membuat manset bahwa lulusan SMK sebagai karyawan bukan sebagai wirausaha 

pencipta lapangan kerja. 

Menurut Badraningsih (2012), kelas kewirausahaan dapat lebih efektif dalam 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian sehingga lulusan akan lebih 

memiliki jiwa yang bebas di dalam setiap situasi. Pendidikan Kewirausahaan dalam 

proses pembelajaran sangat memiliki peranan penting. model pembelajaran dalam 

menyampaikan ilmu kewirausahaan sangat berpengaruh dalam tersampaikannya ilmu 
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yang diharapkan dapat diaplikasikan oleh siswa ke masyarakat. 3 model pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran kewirausahaan ini diharapkan dapat menciptakan 

tenaga kerja mandiri yang kreatif. 3 model pembelajaran ini yaitu : 1) Model pembelajaran 

inside production, 2) Model pembelajaran outside production, 3) Model pembelajaran mobile canteen. 

 Sesuai struktur kurikulum SMK/MAK pendidikan kewirausahaan di ajarkan 

siswa kelas 3. Pendidikan Kewirausahaan di SMK dilaksanakan melaui pembelajaran unit 

produksi yang ada di SMK. 

 

Proses Pembelajaran 

Semester 1 

1. Menumbuhkan minat siswa untuk menyukai pendidikan kewirausahaan melalui: 

a. Penayangan profil pengusaha-pengusaha sukses 

b. Menyampaikan pengantar proses pembelajaran 

2. Menumbuhkan minat siswa untuk berwirausaha melalui: 

a. Diadakannya studi lapangan dengan nara sumber seorang pengusaha sukses yang 

merintis usahanya mulai dari nol dengan tujuan untuk memotivasi siswa 

b. Mengadakan pembelajaran umum dengan mendatangkan nara sumber pakar 

enterprener. 

3. Pembelajaran dengan praktek nyata 

a. Menggunakan model pembelajaran inside production  

     Model pembelajaran ini memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah disediakan 

seperti adanya kantin sekolah, cafe sekolah dapur bakery. Siswa memproduksi 

produk di unit produksi sekolah. Modal Usaha difasilitasi oleh sekolah. Hasil akhir 

dari pembelajaran ini siswa dapat membuat rencana bisnis masa depan. 

Semester 2 

4. Pembelajaran dengan praktek nyata 

a. Model pembelajaran outside production 

    Model pembelajaran ini dilaksanakan diluar area sekolah. Dengan modal yang di 

dapat pada pembelajaran inside production. Siswa diberi tugas untuk dapat merintis 

usaha dengan membentuk usaha kelompok, prinsip kerja yang digunakan adalah 

berproduksi di luar sekolah, dengan kata lain siswa membuat produk dengan 

menggunakan fasilitas pribadi yaitu di rumah masing-masing. Model pembelajaran 
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ini posisi siswa sebagai pemilik usaha. Model pembelajaran ini dapat membentuk 

karakter wirausaha. Fungsi guru dipembelajaran ini, guru sebagai pendamping dan 

fasilitator. Guru kewirausahaan mengadakan monitoring pada setiap tempat usaha 

sesuai dengan kelompok guna mengevaluasi sejauh mana pendidikan 

kewirausahaan dapat diterima oleh siswa dan sejauh mana pula minat siswa untuk 

berwirausaha 

b. Model pembelajaran mobile canteen 

Model pembelajaran ini tindak lanjut dari model pembelajaran outside production. 

Siswa diberi tugas untuk menyewa stand di luar rumah/di mal/di bazar dll. Untuk 

memperkenalkan prodak pada masyarakat. Dan siswa dapat memantau sejauh mana 

daya saing usaha di masyarakat. Guru melakukan monitoring dilapangan untuk 

melihat sejauh mana sepak terjang siswa untuk menjadi seorang pengusaha. 

Tugas akhir dari pembelajaran ini: 

1) Mengadakan bazar kewirausahaan, setiap anggota kelompok menyajikan prodak 

unggulannya. 

2) Siswa dapat melaporkan hasil dari setiap model pembelajaran 

3) Siswa dapat mengembalikan modal yang sudah difasilitasi 

Monitoring akhir satu tahun kedepan guru tetap memantau perkembangan usaha mereka 

guna dapat di jadikan evaluasi dan pengembangan pembelajaran pendidikan 

kewirausahaan untuk setiap tahunnya. Sehingga pendidikan kewirausahaan dapat terus 

berkembang sesuai tuntutan masyarakat di era global. 

 

KESIMPULAN 

 Era Global merupakan salah satu era dimana persaingan di dunia kerja semakin 

ketat, dimana pelaku kerja harus dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyikapinya.  

Pendidikan kejuruan merupakan salah satu program pemerintah yang di canangkan untuk 

dapat mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kompetensi untuk 

mengatasi era global. Kebijakan diatas belum sepenuhnya dapat menjadi solusi. Dalam 

hal ini,  pendidikan kewirausahaan dapat menjadi agen perubahan untuk menyikapi dan 

menyelesaikan tantangan global, menciptakan pekerjaan, membangun pembangunan 

berkelanjutan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaharui pertumbuhan 

ekonomi, serta memberikan kesejahteraan manusia. Pendidikan kewirausahaan di SMK 
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melalui unit produksi dengan model pembelajaran: 1) Model pembelajaran outside 

production, 2) Model pembelajaran outside production, 3)  Model pembelajaran mobile 

canteen. Hasil akhir yang di harapkan melalui 3 model pembelajaran yaitu siswa dapat 

merintis usaha baik secara mandi atau kelompok dengan prodak-prodak unggulan yang 

nantinya dapat bersaing  di masyarakat. Untuk menuju Indonesia kreatif, diperlukan SDM 

unggulan yang dapat menciptakan prodak-prodak baru melalui pendidikan 

kewirausahaan. 
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ABSTRAK 

 
Guru merupakan ujung tombak dalam proses penyampaian informasi atau 

materi dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru dituntut untuk terus 

meningkatkan kemampuan mengajarnya sesuai dengan kurikulum yang 

diterapkan, yang dalam hal ini adalah kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 

2013 diatur dalam surat Kemendikbud No. 156928/MPK.A/KR/2013. Persepsi 

guru terhadap Kurikulum 2013 dalam ini merupakan persepsi atau pemahaman 

guru tentang pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pelaksanaan pembelajaran di 

dalam kelas yang menekankan pada pendidikan karakter dengan pendekatan 

saintifik atau pendekatan ilmiah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif. Sampel yang diambil sebesar 10 responden yang terdiri dari dua 

SMKN di Kota Malang, yakni SMKN 3 dan SMKN 4. Keseluruhan responden 

merupakan guru produktif paket keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional 

random sampling. Hasil penelitian persepsi guru SMKN 3 Malang terhadap 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 masuk dalam kategori 

sangat baik dengan nilai sebesar 4.28 (85.59%). Hasil penelitian persepsi guru 

SMKN 4 Malang terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 

sebesar 4.40 dan persentase 88.07. Hal ini dapat diartikan persepsi guru tentang 

pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 termasuk dalam kategori 

Sangat baik. Hasil penilitian tersebut didukung dengan data-data yang 

membuktikan bahwa dua sekolah dalam penitian ini menjadi sekolah rujukan 

untuk pelaksanaan Kurikulum 2013.  

 

Kata Kunci: Pelaksanaan pembelajaran, guru, SMK. 

 

 

PENDAHULUAN  

Definisi pendidikan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 Ayat 1, “ Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara. ” Dari rumusan tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang 

harus direncanakan secara matang dalam suatu sistem yang baik. Pendidikan yang 
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direncanakan dengan matang dalam suatu sistem pendidikan yang baik, hal itu tertuang 

dalam sebuah penerapan kurikulum 

Pendidikan di Indonesia terus berubah, dengan alasan untuk mencapai pendidikan 

yang maksimal, salah satu perubahan adalah tentang penerapan Kurikulum 2013 yang 

mulai diterapkan pada Juli 2013 menggantikan kurikulum yang lama kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). Dengan perubahan kurikulum maka saat ini juga telah terjadi 

pergeseran paradigma pembelajaran dari behavioristik (teacher centered) menuju 

konstruktivistik (student centered) yang juga mengubah persepsi guru tentang proses 

pembelajaran di dalam kelas. Hal tersebut juga akan mempengaruhi proses pembelajaran 

di sekolah tak terkecuali proses pembelajaran pada paket keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan. Peran guru dalam kelas tidak lagi sebagai sumber informasi, tetapi sebagai 

fasilitator yang kreatif dan mampu memotivasi siswa untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif dalam proses belajar. Jadi tugas guru yang utama adalah membantu 

siswa dalam belajar dan siswa dibiarkan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dalam 

pembelajaran konstruktivisme siswa sebagai objek proses pembelajaran tidak menerima 

begitu saja pengetahuan yang didapatkan, tetapi mereka secara aktif membangun 

pengetahuannya secara individual. Kegiatan pembelajaran tidak hanya merupakan suatu 

proses pengalihan pengetahuannya, tapi juga melibatkan adanya transfer keterampilan 

dan kemampuan siswa. Siswa dituntut untuk mampu berpikir kritis, menganalisis, 

membandingkan, menggeneralisasikan, membuat hipotesis sampai mengambil 

kesimpulan dari masalah yang ada, dimana semua itu sudah tertuang dalam kurikulum 

yang baru yaitu Kurikulum 2013. 

Implementasi Kurikulum 2013 pada juli 2013 menuntut guru untuk mengerti akan 

proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga menimbulkan banyak persepsi guru 

terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013, khususnya di Sekolah 

Menengah Kejuruan. Implementasi Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara terbatas 

dan bertahap di sekolah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, mulai tahun ajaran 2013 

(Juli 2013) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dimulai di kelas I dan IV untuk 

SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK. Apa yang diungkapkan diatas berdasarkan 

asumsi Kurikulum 2013 dapat diterapkan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dan 

berbagai ranah pendidikan, sesuai dengan surat keputusan Kemendikbud tentang 

implementasi Kurikulum 2013 tahun 2013. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui persepsi guru tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 ditinjau dari proses 

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Variabel dalam penelitian ini adalah tiga 

komponen studi implementasi Kurikulum 2013 (Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan 

pembelajaran, Evaluasi pembelajaran) yang berfokus pada proses pembelajaran. Alur 

studi impelementasi Kurikulum 2013 dijabarkan pada Gambar berikut : 

 

 

Gambar Alur Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 

Jabaran setiap variabel persepsi guru tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 diterangkan 

pada Tabel  berikut. 

Tabel Variabel Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Proses 

Pembelajaran 

Variabel Sub-Variabel Teknik 

pengumpulan 

data 

Instrumen Sumber 

Data 

Perencanaan 

Pembelajaran Ditinjau 

dari guru 

 Penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

 Penyiapan materi, media dan 

sumber pembelajaran 

Angket Lembar 

Angket 

Guru 

Pelaksanaan 

Pembelajaran Ditinjau 

dari guru 

 Kegiatan pendahuluan 

 Kegiatan Inti 

 Kegiatan Penutup 

Angket Lembar 

Angket 

Guru 

Evaluasi Pembelajaran 

Ditinjau dari guru 
 Penilaian proses pembelajaran Angket Lembar 

Angket 

Guru 

 (Sumber: Sudjana, 2014 : 29 & Permendikbud No. 103 Tahun 2014) 

Tahap penelitiannya yaitu: 

1) Tahap persiapan, meliputi kegiatan menjelaskan persepsi guru tentang pelaksanaan 

Kurikulum 2013, mengidentifikasi sumber pelaksanaan Kurikulum 2013, 

mengidentifikasi pertanyaan pelaksanaan Kurikulum 2013, serta menyusun 

rancangan studi pelaksanaan Kurikulum 2013 dari persepsi guru. 

2) Tahap persiapan, meliputi kegiatan menjelaskan persepsi guru tentang 

pelaksanaan Kurikulum 2013, mengidentifikasi sumber pelaksanaan Kurikulum 

Implementasi 

Kurikulum 2013 

Persepsi guru tentang 

Kurikulum 2013 

Dokumen 

Kurikulum 2013 
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2013, mengidentifikasi pertanyaan pelaksanaan Kurikulum 2013, serta menyusun 

rancangan studi pelaksanaan Kurikulum 2013 dari persepsi guru. 

3) Tahap pelaksanaan penelitian persepsi guru tentang pelaksanaan Kurikulum 2013, 

meliputi kegiatan pelaksanaan Kurikulum 2013 dari persepsi guru pada Sekolah 

Menengah Kejuruan kota Malang. 

4) Tahap penyusunan hasil penelitian, meliputi kegiatan mengumpulkan, 

menganalisis data persepsi guru tentang pelaksanaan Kurikulum 2013, 

melaporkan hasil penelitian, menyusun kesimpulan, dan menyusun rekomendasi. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Guru Teknik Komputer dan Jaringan pada 

Sekolah Menengah Kejuruan Kota Malang yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 

sejak awal diterapkan pada tahun 2013, yang dijabarkan pada Tabel  berikut: 

Tabel Sekolah Menengah Kejuruan Kota Malang 

No Nama Sekolah Jumlah Guru 

2 SMK Negeri 3 Malang 6 Guru 

3 SMK Negeri 4 Malang 10 Guru 

Total 16 Guru 

 

Pemilihan sekolah-sekolah di atas didasarkan pada Panduan Bimtek, Daftar 

Peserta Bimbingan Teknis Bantuan Sosial Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 

SMK Tahun 2014, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Sekolah tersebut adalah sekolah yang sudah memiliki  Sertifikat Akreditasi A  

2. Sekolah tersebut adalah sekolah yang sudah menerapkan Ujian Nasional Berbasis 

Komputer / UNBK mulai tahun 2015. 

3. Sekolah tersebut adalah sekolah yang sudah memiliki sertifikasi LSP/ Lembaga 

Sertifikasi Profesi dari BNSP. 

4. Sekolah tersebut adalah sekolah yang terus menerapkan Kurikulum 2013 setelah 

munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 

2014. 

5. Sekolah tersebut merupakan sekolah sasaran penerapan Kurikulum 2013 

6. Sekolah tersebut sudah menerapkan Kurikulum 2013 sejak pertama kali 

kurikulum 2013 di luncurkan yakni pada Juli 2013. 
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7. Pada tahun 2014 sekolah tersebut tidak hanya sebagai sekolah sasaran penerapan 

Kurikulum 2013 tetapi juga sekolah klaster atau sekolah pendamping penerapan 

Kurikulum 2013. 

8. Sekolah tersebut sudah memenuhi kelayakan sumber daya manusia dan sarana 

prasarana dalam menerapkan Kurikulum 2013. 

 

Sampel yang baik yaitu sampel yang representatif artinya yang mewakili atau 

menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional random 

sampling dimana didalamnya setiap individu dalam populasi memiliki kemungkinan yang 

sama untuk dipilih (systematic sampel atau probabilistic sample). Dengan pengacakan 

sample yang representatif memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi terhadap 

populasi. Untuk memperoleh jumlah sampel pada penelitian ini digunakan rumus Yamane 

(Riduwan, 2012:49). 

𝑛 =
𝑁

𝑁 ∙ 𝑑2 + 1
 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d2 = presisi yang diterapkan (tingkat kesalahan) 

 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat pengumpul data yang diperlukan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis instrumen yang dipakai adalah angket semi terbuka 

yang berisi butir-butir pernyataan untuk mengungkap 3 variabel yang diteliti, yaitu: 1) 

Perencanaan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013, 2) Pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan Kurikulum 2013, dan 3) Evaluasi Pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. 

 

 

Variabel penelitian diukur melalui angket yang berisi pertanyaan yang 

mengungkap pemahaman guru tentang pelaksanaan Kurikulum 2013. Pengukuran angket 

variabel menggunakan skala Likert, yaitu skala untuk menentukan lokasi kedudukan 

seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif 
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sampai dengan sangat positif. Penentuan lokasi itu dilakukan dengan mengkualifikasi 

respon seseorang terhadap butir pernyataan/pertanyaan yang disediakan. 

Tabel  Kisi-kisi Instrumen Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 

Variabel Sub-Variabel Indikator Metode Responden 

Perencanaan 

pembelajaran 

  

  

Penyusunan rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

 Menyusun Silabus & 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran 

Angket 
Guru 

Produktif 

TKJ  

 

 Menyusun program 

semester dan program 

tahunan 
  

Penyiapan, materi, 

media & sumber 

pembelajaran 

 penguasaan penyiapan 

materi & media 

pembelajaran 
  

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pendahuluan 

 Penguasaan kelas dan 

penyampaian 

pembelajaran 
  

Kegiatan Inti 

 Penguasaan 

penggunaan media 

pembelajaran 
  

    

 Penguasaan strategi, 

metode dan model 

pembelajaran 

 Penguasaan strategi, 

metode dan model 

pembelajaran 
  

  Kegiatan Penutup  Penguasaan penilaian 
  

Evaluasi 

Pembelajaran 

Penilaian proses 

pembelajaran 
Pendekatan otentik  

  

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data yang 

diperoleh dari angket. Kegiatan dalam mengumpulkan data penelitian dibagi dalam 

beberapa tahap yang menjadi patokan dalam pengumpulan data penelitian. Tahap-tahap 

itu diantaranya sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan, meliputi kegiatan menyusun instrumen, mempersiapkan media 

penelitian, serta mengurus surat izin penelitian. 

2) Tahap pengambilan data, menggali informasi dari populasi dengan dengan 

membawa instrumen penelitian yang telah disusun dan divalidasi. 
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3) Tahap penyusunan data, pada tahap ini peneliti memeriksa kembali kelengkapan 

data, memeriksa isi instrumen pengumpulan data, termasuk kelengkapan lembar 

instrumen. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket, 

dengan tipe pilihan skala linkert ditujukan untuk seluruh guru produktif Teknik Komputer 

dan Jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kota Malang. 

Analisis Data 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan 

tentang implementasi Kurikulum 2013 pada paket keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Malang. Data hasil penelitian yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 

Statistik deskriptif berhubungan dengan hal yang menguraikan atau memberikan 

keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan, atau fenomena. Penarikan 

kesimpulan pada statistik deskriptif ditujukan pada kumpulan data yang ada. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari angket, dan dokumentasi, lalu dianalisis persentase di tiap aspek. 

Data diklasifikasikan, disajikan, atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik 

pada tahap penyajian data. Analisis data akhir di dalam penelitian menggunakan distribusi 

frekuensi. Distribusi frekuensi memudahkan interpetasi informasi yang semua berbentuk 

angka persentase ke dalam kategori yang sesuai dengan panjang kelas untuk setiap 

interval kelas. Langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan skor pada setiap indikator 

Pemberian skor menggunakan pedoman penskoran untuk setiap instrumen. 

2. Menentukan nilai rerata 

Skor-skor setiap indikator di dalam satu aspek diolah untuk mencari perolehan nilai 

rerata dengan cara membagi skor total dengan jumlah item pada instrumen. Nilai 

rerata digunakan untuk mempermudah penafsiran makna melalui sebuah tabel 

distribusi frekuensi. Dalam penelitian, ditentukan nilai rerata setiap aspek, nilai rerata 

setiap SMK, dan nilai rerata kumulatif secara keseluruhan. 

3. Menentukan nilai modus 
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Skor-skor setiap indikator di dalam suatu aspek diolah dan disusun dalam urutan 

meningkat, kemudian dihitung frekuensinya. Nilai modus digunakan untuk 

mempermudah penafsiran jawaban responden yang paling rendah di setiap indikator, 

sehingga dapat terlihat suatu kecenderungan dalam suatu variabel. 

4. Penafsiran data kuantitatif berupa nilai rerata dan nilai modus ke dalam deskripsi 

kata-kata dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel kategori.  

Rumus yang digunakan dalam menghitung data kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan rumus persentase yang ditunjukkan pada persamaan berikut. 

 

Hasil perhitungan persentase tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam 

kriteria interpretasi data yang ditunjukkan pada Tabel berikut: 

Tabel  Pedoman interpretasi data 

 

No 

 

% 

Kriteria Interpretasi 

I II III IV 

1 85-100 Sangat Baik Sangat Sesuai Sangat Tinggi Sangat Dekat 

2 75-84 Baik Sesuai Tinggi Dekat 

3 60-74 Cukup Baik Cukup Sesuai Cukup Tinggi Cukup Dekat 

4 40-59 Jelek Kurang Sesuai Rendah Kurang Dekat 

5 0-39 Sangat Jelek Sangat Tidak Sesuai Sangat Rendah Sangat Jauh 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan kajian pustaka, pembahasan hasil penelitian 

ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif, jelas, dan terarah 

tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan hasil penelitian 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain: (1) perencanaan pembelajaran, (2) 

pelaksanaan pembelajaran, dan (3) evaluasi pembelajaran. Hasil penelitian persepsi guru 

tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditinjau dari proses pembelajaran di dalam 

kelas, dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel persepsi guru tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 

No Variabel 
Persentase (%) 

SMKN 3 SMKN 4 Rata-rata Kategori 

Σ Perolehan skor 

Σ Skor maksimal 
X 100% P = 
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1 Perencanaan Pembelajaran 84.63 88.83 86.73 Sangat Baik 

2 Pelaksanaan Pembelajaran 85.59 88.08 86.83 Sangat Baik 

3 Evaluasi Pembelajaran 82.22 80.83 81.53 Baik 

Rata-rata variabel 84.15 85.91 85.03 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel penelitian persepsi guru tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 

diatas dapat memberikan pandangan tentang persepsi guru tentang pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan, yang ditinjau dari proses pembelajaran 

di dalam kelas. Nilai proses pembelajaran di dalam kelas berbasis Kurikulum 2013 di 

SMK Negeri 3 Malang menunjukkan sebesar 84, 15%, hal ini dapat diartikan bahwa 

persepsi guru SMK Negeri 3 Malang tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis 

Kurikulum 2013 masuk dalam kategori Baik. 

Sedangkan untuk nilai proses pembelajaran di dalam kelas berbasis Kurikulum 

2013 di SMK Negeri 4 Malang menunjukkan sebesar 85, 91%, hal ini dapat diartikan 

bahwa persepsi guru SMK Negeri 4 Malang tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis 

Kurikulum 2013 masuk dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan nilai rata-rata untuk 

persepsi guru SMKN 3 dan SMKN 4  tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis 

Kurikulum 2013 sebesar 85,03%, hal ini dapat diartikan bahwa persepsi guru SMKN 3 

dan SMKN 4  tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013, masuk dalam 

kategori Sangat Baik, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada gambar berikut ini: 

  

Gambar Persepsi Guru tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 

 



 

241 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Proses perencanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di dua SMK 

menghasil persentase yang sangat baik yakni sebesar 86,73 %, hal ini dapat 

diartikan bahwa persepsi guru tentang perencanaan pembelajaran berbasis 

Kurikulum 2013 Sangat Bik. 

2) Proses pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di dua SMK 

menghasilkan persentase yang juga sangat baik yakni sebesar 86,83 %, hal ini 

dapat diartikan bahwa persepsi guru tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis 

kurikulum 2013 Sangat Baik. 

3) Proses evaluasi pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di dua SMK 

menghasilkan persentase yang Baik yakni sebesar 81,53%, hal ini dapat diartikan 

bahwa persepsi guru tentang evaluasi pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 

sudah Baik. 

4) Kesimpulan akhirnya adalah persepsi guru tentang pelaksanaan Kurikulum 2013, 

ditinjau dari proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Malang 

sudah berjalan sangat baik, ini didukung dengan data-data yang membuktikan 

bahwa dua sekolah dalam penitian ini menjadi sekolah rujukan untuk pelaksanaan 

Kurikulum 2013 ditahun berikutnya.  
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ABSTRAK 

 
SMK sebagai salah satu bentuk pendidikan kejuruan di Indonesia dituntut 

mampu membentuk kompetensi yang memenuhi kebutuhan masa depan 

lulusannya dengan melihat realitas tempat kerja dan teknologi yang 

berkembang. Keberhasilan SMK dapat dilihat dari lulusan yang siap kerja dan 

memenuhi kebutuhan dunia industri. Lulusan SMK sebagai tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh industri adalah SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

pekerjaannya dan memiliki daya adaptasi serta daya saing yang tinggi. Tenaga 

kerja tersebut dapat terbentuk apabila proses pembentukan kompetensi di SMK 

disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang ditetapkan di industri. Industri 

pengembangan perangkat lunak website yang saat ini sedang dan selalu 

berkembang, tidak terlepas akan kebutuhan tenaga kerja yang terampil yang 

siap untuk bersaing dalam mengikuti perkembangan dunia industri. Kompetensi 

keahlian di SMK yang lulusannya diharapkan memiliki kompetensi dan 

keterampilan dalam hal pengembangan website adalah Rekayasa Perangkat 

Lunak (RPL). Pembentukan kompetensi programmer web bagi lulusan SMK RPL 

terjadi pada proses belajar mengajar di kelas, yang bertujuan untuk memberikan 

bekal kepada siswa dengan berbagai kompetensi dan keterampilan yang akan 

berguna di tempat kerja. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kajian tentang 

kompetensi programmer web yang harus dimiliki oleh lulusan SMK RPL sebagai 

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri perangkat lunak bidang 

web programming. Berdasarkan hasil kajian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompetensi programmer web yang sesuai dengan kebutuhan industri perangkat 

lunak meliputi: (1) kompetensi menggunakan bahasa pemrograman HTML 

(HyperText Markup Language) dan CSS (Cascading Style Sheet); (2) kompetensi 

menggunakan bahasa pemrograman PHP; dan (3) kompetensi menggunakan 

bahasa pemrograman MySQL. 

 

Kata kunci:  SMK RPL, kompetensi programmer web, kebutuhan industri 

perangkat lunak 

 

 

PENDAHULUAN  

Selaras dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, khususnya dalam 

dunia kerja, sumber daya manusia (SDM) dituntut memiliki kompetensi keahlian dan 

keterampilan serta watak dan kepribadian yang tangguh supaya dapat bersaing dalam 

dunia kerja (Ardiyansah, 2013). SDM tersebut tidak hanya sebagai tenaga kerja dalam 

berbagai bidang yang mampu melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaannya, tetapi juga 

diharapkan mampu memperluas atau menciptakan lapangan kerja baru (Setiawan, 2015). 
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Kenyataan yang ada sekarang ini membuktikan bahwa dunia pendidikan 

berkaitan erat dengan dunia kerja, maka keterkaitan antara dunia pendidikan dengan 

dunia kerja semakin terjalin, sehingga konsep pendidikan nasional saat ini mengacu pada 

penyiapan tenaga kerja siap pakai. Tenaga kerja lulusan lembaga pendidikan formal 

maupun non formal tersebut harus siap ditempatkan pada dunia kerja yang sesuai dengan 

bidang dan jenjang pendidikan masing-masing (Ardiansyah, 2013). Salah satu lembaga 

pendidikan formal yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang dapat terserap 

oleh dunia kerja dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

SMK sebagai salah satu bentuk pendidikan kejuruan di Indonesia harus mampu 

mengajarkan kompetensi yang memenuhi kebutuhan masa depan lulusannya dengan 

melihat realitas tempat kerja dan teknologi yang berkembang. Hal tersebut diperkuat oleh 

pendapat Finch dan Crunkilton (1989:12) dan Billet (2011:26) yang menyatakan bahwa 

salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh pendidikan kejuruan adalah orientasi kerja 

individu dalam dunia kerja sesuai kebutuhan kerja di lapangan. Dengan kata lain, 

keberhasilan SMK dapat dilihat dari lulusan yang siap kerja yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) (Sasmito, 2015). Lulusan 

SMK sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh DU/DI adalah SDM yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan pekerjaannya, memiliki daya adaptasi, dan daya saing yang 

tinggi (Premono, 2010:52). Tenaga kerja tersebut dapat terbentuk apabila proses 

pembentukan kompetensi di SMK disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang telah 

ditetapkan di dunia kerja, yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI). 

Kota Malang sebagai salah satu kota yang memiliki banyak industri kreatif yang 

saat ini sedang dan selalu berkembang tidak terlepas akan kebutuhan tenaga kerja terampil 

yang siap untuk bersaing dalam mengikuti perkembangan dunia industri, salah satunya 

industri pengembangan perangkat lunak website. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

Syahrul (2014) yang menyimpulkan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang 

begitu pesat di dunia industri khususnya bidang pengembangan perangkat lunak web, 

tentunya membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan keterampilan 

untuk meningkatkan produksi dunia industri. Salah satu kompetensi keahlian di SMK 

yang lulusannya diharapkan mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam hal 
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pengembangan web adalah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Fahrudi selaku pemilik CV. Software Indonesia, salah satu industri 

perangkat lunak di Kota Malang, lulusan SMK RPL yang berkompeten dan terampil di 

bidang web dibutuhkan dan dicari oleh industri perangkat lunak sebagai programmer web. 

SMK RPL sebagai bentuk pendidikan kejuruan yang menghasilkan lulusan 

sebagai programer web belum memberikan solusi yang optimal terkait masalah 

ketenagakerjaan di masyarakat. Rendahnya daya serap lulusan SMK di dunia industri 

menunjukkan belum relevannya kompetensi lulusan SMK dan pengetahuan lulusan yang 

tidak sesuai kebutuhan dunia industri. Menurut Fahrudi, lulusan SMK RPL yang bekerja 

pada bidang pengembangan perangkat lunak berupa web belum memiliki kompetensi dan 

keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pihak industri masih harus 

memberikan training terhadap tenaga kerja lulusan SMK sebelum mereka dapat diberikan 

pekerjaan layaknya seorang programmer web. Hal tersebut menyebabkan banyak pihak 

industri mengeluh akan lulusan SMK RPL, sedangkan perkembangan industri perangkat 

lunak serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang berkompeten dalam bidang web 

semakin pesat. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Harditya selaku Manager PT. DOT Indonesia, 

software house di Kota Malang, yang mengatakan bahwa lulusan SMK RPL belum 

memiliki skill yang cukup untuk menjadi programmer web, sehingga mereka hanya 

sebagai subyek uji coba dari aplikasi web yang dikembangkan. Hal tersebut dinilai karena 

proses pembentukan kompetensi di sekolah tidak sinkron dengan kebutuhan dunia 

industri, sehingga kompetensi lulusan SMK RPL tidak mencukupi untuk terjun di dunia 

kerja. 

Pembentukan kompetensi bagi lulusan SMK RPL terjadi pada proses belajar 

mengajar di kelas. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Judowati (2010:59) dan 

Sodikin (2007:65) yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran di kelas adalah 

memberikan bekal kepada siswa dengan berbagai keterampilan yang akan berguna di 

tempat kerja. Pelaksanaan belajar mengajar di kelas sebagai proses pembentukan 

kompetensi siswa yang memenuhi kebutuhan dunia industri tersebut harus didukung oleh 

guru yang berkompeten serta sarana pembelajaran yang memadai. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Walker dan Browne (1999:1); Greer (2002:19); Taylor (2006:2); Wang 

(2006:211); dan Fabro, Almeida, dan Sluzarski (2012:29) yang menyimpulkan bahwa 
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pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat diukur melalui tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sarana pembelajaran, sumber belajar, atau 

penilaian pembelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, proses pembentukan kompetensi 

siswa sebagai programmer web yang sesuai dengan kebutuhan industri perangkat lunak 

merupakan gejala yang perlu diungkap. Indikator kompetensi yang diteliti meliputi 

kompetensi pemrograman inti, kompetensi pemrograman basis data, dan kompetensi 

pemrograman spesialisasi. Kajian pada ketiga indikator tersebut diharapkan dapat 

mendeskripsikan bagaimana proses pembentukan kompetensi programmer web siswa 

SMK RPL dalam pembelajaran pemrograman web yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan standar pada dunia kerja. Sehingga, lulusan SMK RPL sebagai programmer web yang 

siap kerja dapat terserap dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan industri perangkat 

lunak bidang pengembangan web. 

 

PEMBAHASAN 

A. Programmer Web 

Dikutip dari dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Programer Komputer (2013), untuk meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan dunia kerja, diperlukan hubungan timbal balik antara pihak penyedia SDM 

dengan dunia industri yang membutuhkan SDM tenaga kerja. Hubungan tersebut dapat 

berupa keterbukaan dan kerjasama dalam menentukan standar kebutuhan kualifikasi 

(kompetensi) SDM yang dibutuhkan. 

Standar kompetensi SDM dapat diwujudkan dalam bentuk standar kompetensi 

keahlian yang merupakan refleksi dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap 

tenaga kerja pada bidang keahlian kerjanya (Dokumen SKKNI Programer, 2013). Standar 

kompetensi tenaga kerja pada industri perangkat lunak, salah satunya programmer web 

dijelaskan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Programmer Komputer. SKKNI tersebut 

dirumuskan di Jakarta pada 19 Januari 2005 oleh kelompok kerja yang terdiri dari 

berbagai instansi, yaitu: Kementrian Kominfo, Kementrian Ristek/BPPT, Dikmenjur 

Depdiknas, Perguruan Tinggi yang diwakili oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), dan 
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beberapa perwakilan dari perusahaan perangkat lunak di Indonesia. 

Programmer merupakan profesi inti dan tulang punggung dalam software 

development, karena sebuah software aplikasi tidak akan terwujud tanpa adanya 

programmer. Sedangkan tanpa didukung profesi lainnya, seorang programmer dapat 

membuat sebuah aplikasi yang berguna walaupun dalam cakupan yang terbatas. Keahlian 

dalam algoritma dan penguasaan terhadap salah satu atau beberapa bahasa pemrograman 

mutlak diperlukan oleh seorang programmer dalam industri perangkat lunak (Anam, 

2015). 

Programmer web sebagai salah satu profesi dalam industri perangkat lunak 

merupakan salah satu profesi yang paling banyak dan populer di dunia kerja terutama di 

Indonesia, karena jenis software yang paling banyak digunakan atau diminati berupa 

aplikasi, salah satunya website (Anam, 2015). Dikutip dari RumahWeb (2007) 

programmer web yang juga bisa disebut dengan web developer adalah seseorang yang 

menciptakan dan atau mengembangkan aplikasi berbasis website dengan menggunakan 

bahasa pemrograman. Dalam melakukan pekerjaan, programmer web menggunakan high 

level language (bahasa tingkat tinggi) agar proses pengembangan website lebih mudah 

dan cepat. Hal tersebut disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan customer yang selalu 

berkembang dengan cepat. Seorang programmer web yang handal akan terbiasa dengan 

bahasa pemrograman apapun di bidangnya, baik di sisi server (server side scripting) 

maupun sisi client (client side scripting). 

Pengembangan aplikasi berupa website yang user interface-nya berwujud 

HTML (HyperText Marque Language) dan diakses menggunakan web browser, 

diantaranya dapat dikembangkan menggunakan framework Hypertext Prepocessor 

(PHP), Active Server Pages (ASP.Net), Java, Spring, dan beberapa yang lainnya. 

Sehingga, programmer web harus memahami dan dapat menggunakan bahasa 

pemrograman tersebut dalam bidang pekerjaannya. Selain itu, seorang programmer web 

harus memiliki kemampuan dalam bidang database application. Database application 

merupakan aplikasi yang memerlukan akses ke database, yang salah satunya 

menggunakan bahasa MySQL (Structured Query Language). Hal ini dikarenakan dalam 

pengembangan aplikasi perangkat lunak berupa website, selalu berkaitan dengan aplikasi 

database, sebagai penyimpanan data (Anam, 2015). Sehingga, sebagai seorang 

programmer web selain harus memiliki kompetensi dalam pengembangan aplikasi 
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website, juga memiliki kemampuan dalam implementasi database. 

B. Kompetensi Pemrograman Inti 

Kompetensi pemrograman inti merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki 

oleh seorang programmer web. Merujuk dari Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SSKNI) kompetensi inti yang harus dikuasai meliputi: (1) membuat algoritma 

pemrograman dasar, (2) membuat algoritma pemrograman lanjut, (3) membuat struktur 

data, (4) menggunakan spesfikasi program, (5) mengembangkan user interface, (6) 

mengoperasikan pemrograman terstruktur, (7) mengoperasikan bahasa pemrograman 

berorientasi obyek, (8) menggunakan library atau komponen-komponen pre-existing, (9) 

membuat program utilitas, (10) mengkompilasi dan menjalankan sebuah aplikasi, (11) 

menulis dan mengkompilasi kode program sesuai dengan kebutuhan, (12) melakukan 

debugging program, (13) mengkostumisasi paket software aplikasi untuk klien, (14) 

membuat paket software aplikasi, (15) migrasi teknologi baru, (16) membuat dokumen 

dengan HTML sesuai spesifikasi, (17) menerapkan dasar-dasar pembuatan web statis, dan 

(18) melaksanakan pengujian kode program secara statis (Dokumen SKKNI Programmer, 

2013). 

C. Kompetensi Pemrograman Basis Data 

Kompetensi programmer web yang harus dikuasai oleh siswa lulusan SMK RPL 

selain kompetensi dasar pemrograman web adalah pemrograman basis data. 

Pengembangan halaman website di industri perangkat lunak tidak akan terlepas dari 

penggunaan basis data, karena kedua hal tersebut akan saling berkaitan. Sehingga, 

sebagai seorang programmer web harus memiliki kompetensi dalam membangun 

halaman web yang terkoneksi dengan basis data atau database. 

Kompetensi pemrograman basis data yang harus dimiliki oleh programmer web 

sesuai dengan standar industri perangkat lunak bidang pengembangan web meliputi: (1) 

mengoperasikan pemrograman SQL dasar, (2) mengoperasikan pemrograman SQL lanjut, 

(3) menerapkan data warehousing, (4) membuat program untuk membangkitkan data 

dasar, (5) membuat program untuk membangkitkan data lanjut, dan (6) menguji program 

pembangkit data (Dokumen SKKNI Programmer, 2013). 

D. Kompetensi Pemrograman Spesialisasi 

Kompetensi pemrograman spesialisasi seorang programmer web adalah 

kompetensi dalam bidang pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP 
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(Hypertext Preprocessor). Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman 

yang mutlak harus dikuasai oleh programmer web, selain bahasa pemrograman dasar 

yaitu HTML dan CSS. Programmer web dalam pekerjaannya tidak akan terlepas dari 

penggunaan bahasa pemrograman PHP, karena industri perangkat lunak bidang 

pengembangan web pada dasarnya selalu menerapkan bahasa pemrograman ini dalam 

pembuatan berbagai aplikasi berbasis web. 

Dikutip dari dokumen SKKNI bidang programmer web, kompetensi 

pemrograman spesialisasi web yang harus dimiliki oleh programmer web sesuai dengan 

standar industri perangkat lunak meliputi: (1) menerapkan keamanan web dinamis, (2) 

membuat halaman web dinamis dasar, (3) membuat halaman web dinamis lanjut, (4) 

menerapkan web hosting, (5) menerapkan konten web melalui protokol standar, (6) 

menerapkan dasar validasi unjuk kerja situs web, (7) mengintegrasikan sebuah basis data 

dengan sebuah situs web, dan (8) memelihara unjuk kerja situs web (Dokumen SKKNI 

Programmer, 2013). 

E. Kompetensi Programmer Web Siswa SMK untuk Memenuhi Standar Kebutuhan 

Industri Perangkat Lunak 

Lulusan SMK sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh DU/DI adalah SDM 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaannya, memiliki daya adaptasi, dan daya 

saing yang tinggi (Premono, 2010:52). Tenaga kerja tersebut dapat terbentuk apabila 

proses pembentukan kompetensi di SMK disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang 

telah ditetapkan di dunia kerja, yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI). Industri perangkat lunak bidang web programming yang bergerak 

dalam hal pengembangan berbagai aplikasi berbasis website, membutuhkan tenaga kerja 

siap pakai yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri. Kompetensi 

programmer web yang harus dimiliki oleh lulusan SMK RPL dibentuk pada kegiatan 

pembelajaran di sekolah yang disesuaikan dengan permintaan industri. Berdasarkan 

kajian dari berbagai literatur dan studi lapangan, kompetensi programmer web yang harus 

dikuasai oleh lulusan SMK RPL meliputi: (1) Kompetensi Pemrograman Inti (HTML dan 

CSS), (2) Kompetensi Pemrograman Basis Data, dan (3) Kompetensi Pemrograman 

Spesialisasi (PHP). 

Kompetensi pemrograman inti merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

lulusan SMK dalam pemrograman halaman web menggunakan bahasa pemrograman 
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HTML dan CSS, yang meliputi: (1) membuat dokumen dengan HTML sesuai spesifikasi, 

(2) membuat dokumen halaman CSS sesuai kebutuhan, (3) menerapkan dasar-dasar 

pembuatan web statis, (4) menulis dan mengkompilasi kode program, (5) melakukan 

debugging program, (6) mengkostumisasi paket software aplikasi untuk klien, (7) 

membuat paket software aplikasi, dan (8) melaksanakan pengujian kode program secara 

statis. Kompetensi tersebut merujuk pada SKKNI programmer yang kemudian 

disesuaikan dengan bidang kerja programmer web dalam mengembangkan aplikasi 

berbasis website di industri perangkat lunak. 

Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang programmer web 

untuk memenuhi kebutuhan industri perangkat lunak adalah kompetensi pemrograman 

basis data. Kompetensi dalam pemrograman basis data dikelompokkan menjadi enam (6) 

kompetensi utama, yaitu: (1) mengoperasikan pemrograman SQL dasar, (2) 

mengoperasikan pemrograman SQL lanjut, (3) menerapkan data warehousing, (4) 

membuat program untuk mengakses data dasar, (5) membuat program untuk mengakses 

data lanjut, dan (6) menguji program akses data. Setelah kompetensi pemrograman basis 

data, kompetensi yang juga harus dikuasai oleh seorang programmer web di industri 

perangkat lunak adalah kompetensi pemrograman spesialisasi. 

Kompetensi pemrograman spesialisasi dalam web programming berarti 

kemampuan dalam menggunakan dan menerapkan bahasa pemrograman PHP, yang 

meliputi: (1) menerapkan keamanan web dinamis, (2) membuat halaman web dinamis 

dasar, (3) membuat halaman web dinamis lanjut, (4) menerapkan web hosting, (5) 

menerapkan konten web melalui protokol standar, (6) menerapkan dasar validasi unjuk 

kerja situs web, (7) mengintegrasikan sebuah basis data dengan sebuah situs web, dan (8) 

memelihara unjuk kerja situs web. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian literatur dan studi lapangan yang dipaparkan pada 

pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lulusan SMK RPL sebagai tenaga kerja 

siap pakai pada industri perangkat lunak salah satunya bidang web programming harus 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri. Namun, merujuk pada 

kondisi di lapangan, harapan industri akan tenaga kerja tersebut belum terpenuhi. Lulusan 

SMK RPL belakangan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak industri, 



 

251 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

sehingga tenaga kerja siap pakai yang diharapkan dapat berperan dalam perkembangan 

dunia industri perangkat lunak belum dapat dipekerjakan dengan maksimal. Hal tersebut 

membuat pihak industri tidak dapat mempekerjakan lulusan SMK RPL sesuai dengan 

bidang kerja yang seharusnya. Kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh lulusan SMK 

RPL dibentuk dalam proses pembelajaran dan disesuaikan dengan permintaan industri. 

Industri perangkat lunak mengelompokkan kompetensi programmer web 

merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang web 

programming. Kompetensi tersebut meliputi: (1) Kompetensi Pemrograman Inti, yaitu 

kompetensi pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS, (2) 

Kompetensi Pemrograman Basis Data, yaitu kompetensi pemrograman basis data 

menggunakan MySQL, dan (3) Kompetensi Pemrograman Spesialisasi, yaitu kompetensi 

pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian aspek 

psikomotor siswa pada praktikum pemrograman web dan mengetahui tanggapan 

observer terhadap instrumen penilaian aspek psikomotor siswa pada praktikum 

pemrograman web. Selama ini belum ada studi tentang kelayakan perangkat 

penilaian psikomotor untuk kinerja praktik yang digunakan di SMK Negeri 1 

Boyolangu pada program keahlian Multimedia (MM). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian pengembangan dengan model 4P yang dibatasi 

sampai ke tahap pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Subjek 

penelitian ini adalah perangkat penilaian psikomotor yang dikembangkan dan 

diterapkan dalam menilai kinerja siswa pada praktik pemrograman web.  Produk 

penelitian berupa instrumen penilaian dalam bentuk rubrik penilaian yang terdiri 

atas aspek kinerja yang dinilai dan kualitas kinerja yang dinyatakan dalam 

bentuk gradasi skor dengan rentang 0-4 dan deskripsi kinerja di tiap skor. Produk 

divalidasi dan ditanggapi berdasarkan aspek materi, konstruksi, bahasa, 

objektivitas, sistematis, dan praktikabilitas. 

 

Kata kunci: instrumen penilaian, aspek psikomotor, rubrik penilaian. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar 

informasi. Kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar 

berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakatnya. Pembelajaran 

kurikulum 2013 adalah pembelajaran kompetensi dengan memperkuat proses 

pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

Keterampilan dilakukan melalui kegiatan praktikum. Penilaian digunakan untuk 

menilai proses dan hasil belajar siswa. Untuk mengamati kegiatan peserta didik 

digunakan penilaian unjuk kerja. Penilaian pembelajaran yang ada belum terperinci, 

sehingga perlu dikembangkannya penilaian psikomotorik siswa untuk mengukur 

kemampuan siswa secara menyeluruh. 
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Airasian (2001) mendefinisikan asesmen kinerja sebagai penilaian terhadap 

proses perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, melalui proses pembelajaran 

yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Penilaian terhadap 

proses dan atau karya individu merupakan satu ciri dalam asesmen kinerja, dimana setiap 

individu dapat menunjukkan kemampuan kinerjanya secara maksimal melalui 

keterlibatannya dalam proses ataupun pada produk yang dihasilkannya. Beberapa 

pendapat tersebut mempertegas bahwa penggunaan asesmen unjuk kerja dapat 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, dan sangat tepat untuk menilai 

kompetensi atau kemampuan siswa yang tidak dapat diungkap sepenuhnya melalui 

asesmen tradisional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba 

mengembangkan jenis asesmen kinerja untuk menilai proses dan hasil pembelajaran 

siswa SMK yang tengah mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis peneliti di SMK negeri di tulungagung dan malang, dari 

hasil wawancara dengan guru diperoleh data bahwa penilaian pada saat praktikum siswa, 

penilaian psikomotorik siswa kurang mendapat perhatian hal ini dibuktikan 

denganPenilaian praktikum yang cenderung bersifat kognitif didasarkan pada  penilaian 

yang hanyberdasarkan laporan dan keterlibatan siswa selama praktikum yang meliputi 

kedisiplinan, kebersihan, dan kerapian. Dengan demikian penilaian aspek psikomotor 

tidak terukur dengan baik karena belum adanya instrumen penilaian psikomotor yang 

komprehensif. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kendala bagi guru dalam menyiapkan 

instrumen penilaian ini, diantaranya keterbatasan waktu yang dimiliki guru dan jumlah 

siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas.  

Hasil observasi peneliti selanjutnya yaitu diperoleh data lembar penilaian 

psikomotorik praktikum yang belum dilengkapi dengan gradasi mutu dan skor, serta 

kriteria yang dinilai tidak dijabarkan secara rinci.Oleh karena itu diperlukan solusi yang 

tepat untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu dengan disediakannya alat penilaian 

psikomotor. Instrumen penilaian psikomotor memiliki arti penting bagi keberhasilan 

pembelajaran pemrograman web karena dapat mendiagnosa keterampilan siswa dalam 

melakukan praktikum secara benar dan akurat.  

Pengembangan instrumen psikomotor ini diterapkan pada materi Pemilihan 

materi ini di dasarkan atas hasil wawancara dengan guru Web kelas X di menyatakan 

bahwa materi Berikut ini adalah kompetensi dasar pada praktikum pemrograman web 
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dasar, yaitu : (1)  menyajikan teks dalam format tertentu pada halam web, (2) Menyajikan 

table pada halaman web, (3) menyajikan tampilan format multimedia pada halaman web, 

dan (4) menyajikan format kaitan pada halaman web. kelas X semester 1 yang sering 

dipraktikumkan dan materi ini harus dikuasai oleh seluruh siswa karena materi ini 

merupakan dasar dari pemrograman web. Apabila materi ini dapat dikuasai siswa maka 

siswa dapat dengan mudah menguasai materi pemrograman web lainnya yaitu 

pemrograman web dinamis. 

Aspek- aspek penilaian psikomotor 

Leighbody dan Kidd menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar psikomotor 

meliputi: 1) kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja; 2) kemampuan menganalisis 

suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan; 3) kecepatan mengerjakan tugas; 

4) keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau kriteria yang telah ditentukan, 

dalam hal ini Ryan (1980) dengan penekanan kepada kapan penilaian dilaksanakan, 

menjelaskan bahwa hasil belajar psikomotor dapat diukur melalui 1) pengamatan 

langsung dan tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung, 

2) sesudah mengikuti pembelajaran yaitu dengan cara memberikan tes kepada peserta 

didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap, 3) memberikan penilaian 

kepada peserta didik beberapa waktu berselang setelah pembelajaran usai. 

Untuk melaksanakan pengukuran hasil belajar psikomotor, ada dua hal yang perlu 

dilakukan, yaitu membuat soal dan membuat perangkat instrumen untuk mengamati 

kinerja peserta didik.  Soal untuk belajar psikomotor dapat berupa lembar kerja, lembar 

tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Instrumen untuk mengamati kinerja peserta 

didik dapat berupa lembar observasi atau portofolio. Lembar observasi adalah lembar 

yang digunakan untuk mrngamati keberadaan suatu benda atau kemunculan aspek-aspek 

keterampilan yang diamati. Lembar observasi dapat berupa daftar cek atau skala 

penilaian. 

Penyusunan Instrumen Penilaian Psikomotor 

Insrumen penilaian psikomotor terdiri dari soal atau perintah dan pedoman 

pemberian skor untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan perintah/soal 

tersebut. Sebelum hal tersebut dilaksanakan, penilai harus menyususn kisi-kisi (grid) 

penilaian terlebih dahulu. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal yang 

akan dibuat. Kisi-kisi merupakan acuan bagi penulisan soal sehingga siapapun yang 
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penulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitanyya relatif sama. 

Setelah membuat kisi-kisi, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh penulis soal 

psikomotor adalah mencermati kisi-kisi yang telah dibuat tersebut. 

Instrumen berikutnya yang harus disiapkan adalah pedoman pemberian skor. 

Pedoman ini dapat berupa daftar cek observasi atau skala penilaian yang harus mengacu 

kepada soal. Soal/ lembar kerja/lembar tugas/ perintah kerja yang diacu ini selanjutnya 

dijabarkan menjadi aspek-aspek keterampilan yang diamati. 

 

Teori Domain Psikomotor 

Taksonomi untuk ranah psikomotor dikemukakan oleh beberapa ahli, Pendapat 

dikemukakan oleh Trowbridge dan Bybee (dalam Sofyan dkk., 2006) sebagai berikut: 

Moving(bergerak) Kategori ini merujuk pada sejumlah gerakan tubuh yang 

melibatkan koordinasi gerakan-gerakan fisik. Dalam tujuan pembelajaran yang termasuk 

kategori ini misalnya siswa dapat meyiapkan kelengkapan praktikum pemrograman web 

misalnya hardware dan software sudah terinstall pada komputer masing-masing peserta 

didik. 

Manipulating (memanipulasi) Kategori ini merujuk pada aktivitas yang mencakup 

pola-pola yang terkoordinasi dari gerakan-gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh, 

misalnya tangan-jari, tangan-mata. Tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan dalam 

kategori ini misalnya peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ide dalam bentuk tag 

bahasa pemrograman HTML sehingga dapat membentuk suatu halaman web statis. 

Communicating (berkomunikasi) Kategori ini merujuk pada pengertian aktivitas 

yang menyajikan gagasan dan perasaan untuk diketahui oleh orang lain. Misalnya siswa 

mendemonstrasikan hasil kinerja nya dan karya kepada teman sekelasnya dan kepada 

guru kelas. 

Creating (menciptakan) Merujuk pada proses dan kinerja yang dihasilkan dari 

gagasan-gagasan baru. Misalnya siswa dapat membuat dan menampilkan aplikasi statis 

yang memanfaatkan bahasa pemrograman HTML. 

Dari teori - teori domain psikomotor menurut Trowbridge dan Bybee adalah teori 

domain psikomotor yang paling tepat digunakan untuk mengkategorikan kemampuan 

psikomotor siswa dalam kegiatan praktikum. Kemampuan psikomotor di tiap kategori 

pada domain tersebut sesuai dengan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan dalam 
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bentuk aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan praktikum. Sehingga kemampuan 

psikomotor siswa dapat dengan mudah diamati dan dinilai. 

 

Karakteristik Instrumen Penilaian  

Seorang guru dalam membuat instrumen penilaian perlu memerhatikan 

karakteristik dari suatu instrumen yang baik. Dengan memahami karakteristik instrumen 

tersebut, diharapkan akan menghasilkan instrumen yang baik adalah valid, reliabel, 

relevan, representatif, praktis, deskriminatif, spesifik dan proporsional (Arifin, 2009: 69). 

Berikut ini penjelasan masing-masing karakteristik tersebut, Valid, artinya suatu 

instrumen dapat dikatakan valid jika benar-benar mengukur apa yang diukur secara tepat, 

Reliabel, artinya suatu instrumen dapat dikatakan reliabel atau andal, jika instrumen itu 

digunakan mempunyai hasil yang relatif stabil atau konsisten, Relevan artinya instrumen 

yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

yang telah ditetapkan. Dalam konteks penilaian hasil belajar, maka instrumen harus sesuai 

dengan domain hasil belajar, seperti domain kognitif, afektif dan psikomotorik, 

Representatif artinya instrumen yang digunakan harus benar-benar mewakili seluruh 

materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila penyusunan instrumen mengacu 

pada silabus sebagai acuan. Dengan demikian semua materi yang diujikan mencermikan 

materi yang diajarkan, Praktis, artinya instrumen penilaian tersebut mudah digunakan 

baik secara administratif maupun teknis. Secara administratif maksudnya penggunaan 

instrumen tersebut tidak rumit. Secara teknis intrumen tersebut dapat digunakan oleh 

siapapun meskipun bukan yang menyusun instrumen, Diskriminatif, artinya instrumen itu 

harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukan perbedaan-perbedaan yang 

sekecil apa pun. Semakin baik suatu instrumen, maka semakin mampu instrumen tersebut 

menunjukan perbedaan secara teliti, Spesifik, artinya suatu instrumen disusun dan 

digunaan khusus untuk objek yang dievaluasi. Jika instrumen tersebut menggunakan tes, 

maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi, Proporsional, artinya 

suatu instrumen harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara soal sulit, 

sedang, dan mudah. 

 

Materi Pemrograman Web 

Materi Pemrograman Web kelas X pada kejuruan Multimedia menjadi acuan 
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dalam pembuatan instrumen penilaian aspek psikomotorini. Materi Pemrograman Web 

dipilih berdasarkan hasil wawancara guru yang memberikan hasil bahwa materi tersebut 

merupakan salah satu materi yang sering dipraktikumkan. Besarnya penggunaan materi 

kegiatan praktikum menunjukkan perlunya pengembangan instrumen penilaian aspek 

psikomotor pada materi terkait. Berikut ini adalah kompetensi dasar pada praktikum 

pemrograman web dasar, yaitu : (1)  menyajikan teks dalam format tertentu pada halam 

web, (2) Menyajikan table pada halaman web, (3) menyajikan tampilan format 

multimedia pada halaman web, dan (4) menyajikan format kaitan pada halaman web. 

Berikut ini adalah contoh kegiatan inti pada saat proses pembelajaran praktikum I 

pemrograman web Menjelaskan pengertian dan fungsi bahasa Client Side dan Server Side 

dan mengidentifikasikan bahasa pemrograman client side dan server side, Menjelaskan 

pengertian dan fungsi bahasa pemrograman HTML, Menjelaskan sintaks dasar HTML 

tentang Head, paragraf, font, breakline,horizontal line,marquee dll, Menjelaskan cara 

menyimpan file HTML, Menjelaskan cara menguji file HTML, Praktikum , guru 

menjelaskan satu persatu tag pemformatan teks, Head, paragraf, font, breakline,horizontal 

line,marquee kemudian siswa langsung mempraktekan tag html pada komputer siswa, 

Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, Siswa mengerjakan soal praktikum 1, 2, 

3, 4 dan 5 dan Guru menilai proses praktikum dengan menggunakan lembar observasi 

yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian dan pengembangan 

dengan model 4D yang disarankan oleh Thiagaraja. Trianto (2014: 232) menjelaskan 

“model ini terdiri dari empat tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan 

desseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, 

pengembangan, dan penyebaran”.  Berikut ini adalah desain pengembangan penelitian : 
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Gambar 1.  Desain Pengembangan 

Instrumen Penelitian 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan sebelumnya, maka 

instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan angket respon 

pengguna.  

Pada wawancara tidak terstuktur, pedoman wawancara yang digunakan hanya 

memuat garis besar masalah yang akan ditanyakan (Trianto, 2011: 277). Garis besar yang 

dimaksud adalah garis-garis besar permasalahan yang menjadi latar belakang dalam 

penelitian. Karenanya, pertanyaan yang dimuat dimulai dari pertanyaan yang bersifat 

umum mengenai hal-hal terkait latar belakang penelitian menuju pertanyaan yang bersifat 

khusus yang mengarah kepada tujuan penelitian.  

Pedoman wawancara yang digunakan pada kegiatan analisis ujung depan memuat 

sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan kegiatan praktikum, kegiatan penilaian dan 

instrumen penilaian yang digunakan.  

Instrumen penelitian kedua adalah angket, yakni seperangkat pertanyaan tertulis 

yang ditujukan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, atau kesan 

yang ada pada responden berdasarkan aspek yang dimuat dalam angket (Sofyan dkk., 

2006: hlm. 34).  
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Angket yang digunakan dalam penelitian ini berisi sejumlah pernyataan, 

Responden memberikan tanda centang (√) pada kolom atau tempat yang telah disediakan 

sesuai dengan alternatif jawaban yang dipilih. Alternatif jawaban pada angket 

menggunakan skala Likert dengan gradasi jawaban mulai dari sangat negatif sampai 

dengan sangat positif (Widoyoko, 2014, hlm. 104). Gradasi jawaban pada angket terdiri 

dari lima alternatif jawaban, yakni Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, 

dan Sangat Tidak Setuju. Aspek penilaian yang dimuat dalam angket yakni aspek materi, 

konstruksi, bahasa, objektivitas, sistematis, dan praktikabilitas. Selanjutnya tiap-tiap 

aspek dirumuskan ke dalam pernyataan positif dan negatif.  

Validitas Produk dan Instrumen Penelitian  

Sebelum digunakan untuk mengambil data, produk yang dikembangkan dan 

instrumen penelitian divalidasi terlebih dahulu untuk ditetapkan kelayakannya.  

Validasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan kesesuaian isi dalam produk 

atau instrumen penelitian yang divalidasi dengan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh peneliti. Kegiatan validasi dilakukan dengan meminta penilaian dan 

masukan para ahli yang berperan sebagai validator.  

Validitas instrumen penilaian dalam bentuk pedoman wawancara ditetapkan 

kelayakannya oleh dosen pembimbing dengan memeriksa kesesuaian pertanyaan 

wawancara terhadap tujuan penelitian. Sedangkan validitas angket respon pengguna 

ditetapkan kelayakannya oleh validator melalui pengisian lembar validasi angket respon 

pengguna dengan menilai kesesuaian butir pernyataan terhadap aspek yang hendak 

diukur. Sementara, validitas produk didapatkan dari penilaian ahli melalui pengisian 

lembar validasi produk yang memuat tiga aspek penilaian yakni materi, konstruksi, dan 

bahasa. Lembar validasi produk dan angket respon pengguna dibuat dalam bentuk angket 

tertutup skala Guttman. Dengan skala Guttman maka akan didapatkan jawaban yang jelas 

dan konsisten seperti ya dan tidak (Widoyoko, 2014, hlm. 116). Model angket dengan 

skala Guttmanini disusun dalam bentuk daftar check list yang dilengkapi kolom catatan 

guna memberikan ruang pada validator untuk memberikan saran yang lebih spesifik. 

Hasil pengisian lembar validasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam 

memperbaiki produk dan angket respon pengguna sebelum di uji cobakan secara 

langsung. Validasi dilakukan sampai semua validator memberikan jawaban “Ya” pada 

setiap butir pernyataan. 
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Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk uji coba instrumen penilaian adalah SMK Negeri 1 

Boyolangu Tulungagung dengan jumlah 40 orang siswa kelas X  pada program keahlian 

multimedia. Subyek uji coba pada penelitian ini terdiri dari ahli evaluasi, ahli materi,  guru 

dan siswa kelas X program keahlian multimedia SMK 1 Boyolangu Tulungagung 

Pengolahan Data  

Validasi produk dan instrumen merupakan skala Guttman yang memberikan data 

berupa dua macam alternatif jawaban, “Ya” dan “Tidak”. Pengohan data pada skala 

Guttman yakni dengan memberi skor tertinggi satu dan skor terendah nol (Widoyoko, 

2014: 117). Dengan demikian, setiap jawaban “Ya” yang dipilih maka skor yang didapat 

adalah satu dan untuk setiap jawaban “Tidak” yang dipilih maka skor yang didapat adalah 

nol. Dari penskoran tersebut didapatkan skor total yang merupakan penjumlahan skor 

hasil validasi dan skor maksimal yang merupakan penjumlahan pernyataan pada lembar 

validasi. Kemudian ditentukan persentasi hasil validasi melalui perhitungan penentuan 

persentase menurut Riduwan dan Akdon (2010: 18) yakni sebagai berikut: Data Lembar 

Validasi Produk dan Instrumen, Skala pengukuran yang digunakan pada lembar validitas 

produk dan instrumen penelitian dilakukan sampai diperoleh penilaian 100% dari setiap 

validator sehingga produk dan instrumen penelitian siap digunakan untuk tahap uji coba 

terbatas.  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara merupakan data narasi nontabulasi, 

yakni data yang berwujud kalimat atau uraian yang bersifat subjektif karena merupakan 

pendapat responden secara perseorangan (Arikunto & Jabar, 2009: 139). Jawaban apapun 

yang diberikan responden merupakan data hasil penelitian yang tidak dapat diubah 

ataupun dimodifikasi. Walaupun jawaban tersebut bersifat individual, namun dari sekian 

banyak jawaban responden pasti terdapat beberapa jawaban yang memiliki kesamaan 

Pengolahan data kemudian dilakukan dengan memberikan angka yang menunjukkan 

intensitas munculnya jawaban yang sama pada tiap pertanyaan wawancara.  

Angket respon pengguna menggunakan skala Likert dengan lima alternatif 

jawaban. Observer memberikan jawaban pada tiap-tiap pernyataan dengan memberikan 

tanda check list pada kolom yang disediakan. Pengolahan data pada setiap pernyataan 

diperoleh melalui pemberian skor pada masing-masing alternatif jawaban yang dipilih 

dengan ketentuan skor menurut Widoyoko (2014: 109) sebagai berikut:  
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Data yang diperoleh dari hasil angket respon pengguna kemudian direkapitulasi 

ke dalam tabel sehingga semua jawaban dari seluruh observerakan terlihat. Selanjutnya, 

berdasarkan penskoran yang telah diberikan lalu dihitung skor yang diperoleh dan skor 

maksimal pada tiap-tiap pernyataan. Skor yang diperoleh didapat dengan menghitung 

banyaknya tanda check list yang diberikan dalam setiap kolom jawaban yang berbeda 

nilainya tersebut, kemudian mengalikan frekuensi masing-masing jawaban dengan skor 

jawaban yang bersangkutan. Sementara skor maksimal didapatkan dengan mengalikan 

jumlah observer dengan skor tertinggi pada tiap pernyataan. Persentase tiap pernyataan 

yang diperoleh melalui perhitungan menurut Riduwan dan Akdon (2010: 18) yakni 

sebagai berikut:  

Persentase tiap pernyataan = 
Skor yang diperoleh

Skor Maksimal
 x 100 % 

Sedangkan persentase tiap aspek didapatkan dengan mengadaptasi rumus 

penentuan mean data tunggal menurut Riduwan dan Akdon (2010:  28) sebagai berikut:  

 Persentase tiap aspek = 
Jumlahj Persentase tiap pernyataan

Jumlah pernyataan
 

Teknis Analisis Data 

Analisis data dilakukan pada setiap tahap pengembangan yang meliputi 

pendefinisian, perancangan, dan pengembangan dengan cara mendeskripsikan setiap hal 

yang dilakukan di tiap tahap tersebut. Pada data kualitatif yang didapatkan dari hasil 

wawancara dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan banyaknya intensitas jawaban 

yang mucul. Sementara pada data kuantitatif hasil pengolahan data angket respon 

pengguna dilakukan interpretasi dengan mengubah data kuantitatif tersebut menjadi 

sebuah kriteria yang merujuk pada pernyataan keadaan atau kualitas.  

Penentuan kriteria tiap aspek pada angket respon pengguna diperoleh dengan cara 

menginterpretasikan persentase tiap aspek yang didapat dari hasil pengolahan data ke 

dalam ktriteria menurut Arikunto dan Jabar (2009:  35) sebagai berikut:  

No Alternatif Jawaban 
Skor 

Pernyataan positif Pernyataan Negatif 

1 Sangat Setuju 5 1 

2 Setuju 4 2 

3 Kurang Setuju 3 3 

4 Tidak Setuju 2 4 

5 Sangat Tidak Setuju 1 5 

Tabel 1. Kriteria Interpretasi Skala Likert 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di depan, maka dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut dengan mengembangkan instrumen penilaian aspek 

psikomotorik ini diharapkan memberi hasil penilaian yang lebih objektif dan akurat, serta 

memberi rasa keadilan bagi para siswa dan Instrumen penilaian aspek psikomotorik dapat 

menjadi alternatif bagi para guru SMK untuk menilai unjuk kerja siswa pada kegiatan 

pembelajaran lain di bengkel atau laboratorium. 
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ABSTRAK 

Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan untuk mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja. Saat ini kondisi kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK masih belum 

ideal dan banyak diwarnai oleh bergagai masalah. Penyebab terjadi 

permasalahan secara umum terjadi karena kurang sinergitas anatara: masyarakat, 

penyelengaran pendidikan kejuruan/sekolah, stakeholder, dan dunia kerja 

(DU/DI).  Dari maslah tersebut dirumuskan masalah utama yang muncul adalah 

kurang sesuainya kompetensi yang dipelajari di SMK dengan kompetensi di 

dunia kerja yang disebabkan proses pembelajaran yang kurang efektif dan 

kurang melibatkan pihak dunia kerja. Untuk itu tujuan penulisan, adalah untuk 

mengkaji masalah-masalah yang muncul terkait kompetensi lulusan SMK serta 

memberikan kiat-kiat peningkatan kualitas lulusan SMK.  

 

Kata kunci: lulusan SMK, komptensi, dunia kerja, abad pengetahuan. 

 

A. Fenomena Tuntutan Kompetensi Di Dunia Kerja Abad Pengetahuan 

Perkembangan ilmu pengetehuan dan teknologi telah membawa perubahan yang 

sangat besar dalam dunia kerja. Dampak perkembangan teknologi ditunjukan dengan 

terjadinya indutrialisasi, peningkatan produktifitas dunia industri dalam berbagai aspek 

jenis produksi (Permana, 2016). Hal senada juga telah dinyatakan oleh Syafiq dan 

Fikawati (2007) bahwa perubahan yang cepat di dunia kerja sebagai akibat dari 

globalisasi dunia kerja dan revolusi di bidang teknologi serta berbagai disiplin science 

lainnya menuntut antisipasi dan evaluasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh 

dunia kerja. Perubahan-perubahan tersebut telah terjadi di asia tenggara dengan terbentuk 

MEA ( Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 yang tentu menuntut  terjadinya revolusi 

kompetensi tenaga kerja dalam dunia usaha dan dunia industri. 

MEA telah menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan pada 

jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dalam proses penyiapan tenaga kerja yang terampil. 

Selain terampil lulusan dari SMK juga harus memeiliki kompetensi unngul sesuai dengan 

tuntutan dunia industri. Menurut Wibowo (2016) kompetensi yang diharapkan oleh 

industri adalah keterampilan sesuai dengan bidangnya (hard skill) dan kompetensi sikap, 

kerjasama,motivasi yang tergolong dalam soft skill. Kompetensi  sesuai dengan bidang 



 

265 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

tentu akan membantu para lulusan SMK untuk dapat menunjukan kemampuan kerja yang 

unggul. Tetapi selain Kompetensi sesuai bidangnya  dunia kerja juga membutuhakan soft 

skill sebagai penyeimbang dari hard skill yang dimiliki oleh para tenaga kerja. Bahkan 

saat ini soft skill menjadi prioritas utama dalam dunia kerja. 

Syafiq (2007) menjelaskan bahwa kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja 

lebih menekankan pada kualitas softskills yang baik dibandingkan dengan kemampuan 

ilmu pengetahuan spesifik yang tinggi. Selanjutnya Teichler (1999) dalam Syafiq (2007) 

mengungkap fenomena kompetensi tenaga kerja seperti berikut ini:  

1. Kemampuan mengatasi ketidakpastian (uncertainty) merupakan kunci untuk 

bertahan di dunia kerja 

2. Pengetahuan yang spesifik memiliki kecenderungan cepat menjadi usang 

(obsolete), di sisi lain keterampilan umum yang bisa digunakan untuk mengatasi 

masalah dalam konteks professional dan ketidakpastian pasar kerja harus menjadi 

dasar sistem belajar mengajar di pendidikan tinggi  

3. Persyaratan dunia kerja dewasa ini menunjukkan harmoni antara  ekonomi 

neoliberal yang global dan peningkatan tanggung jawab sosial serta solidaritas 

secara bersamaan  

4. Bergesernya anggapan bahwa pendidikan tinggi mempersiapkan seseorang untuk 

bekerja menjadi mempersiapkan seseorang untuk hidup lebih baik, karena 

kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja saat ini begitu luas dan kompleks 

sehingga mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan untuk kehidupan itu 

sendiri 

5. Persyaratan kerja yang baru tampak semakin universal  

 

Selanjutnya, Paul dan Murdoch (1992) dalam Syafiq (2007) menjelaskan bahwa 

dalam menghadapi dunia kerja, seorang lulusan harus dilengkapi dengan kualifikasi 

softskills berikut ini agar dapat bertahan dan unggul dalam kompetisi: 

1. Pengetahuan umum dan penguasaan bahasa Inggris 

2. Keterampilan komunikasi meliputi penguasaan komputer dan internet, presentasi 

audiovisual, dan alat-alat komunikasi lain 
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3. Keterampilan personal meliputi kemandirian, kemampuan komunikasi dan 

kemampuan mendengar, keberanian, semangat dan kemampuan kerjasama dalam 

tim, inisiatif, dan keterbukaan 

4. Fleksibilitas dan motivasi untuk maju  yaitu kemampuan beradaptasi sesuai 

perubahan waktu dan lingkungan serta keinginan untuk maju sebagai pimpinan 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi sebuah tantangan dalam dunia kerja 

saat ini untuk memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang mampu bekerja dan mampu 

beradaptasi dengan perkembanagn ilmu pengetahuan. Dampak globalisasi ekonomi, 

industri, dan informasi akan mempercepat proses alih teknologi di Indonesia yang 

tentunya akan mempengaruhi tuntutan komptensi tenaga kerja (Kartini,2012).  

 

B. Kompetensi Lulusan SMK 

Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK seharusnya sesuai dengan tujuan 

pendidikan kejuruan yaitu menyiapakan tenaga kerja terampil tingkat menengah pada 

bidang keahlian tertentu guna memenuhi kebutuhan industri. Standar kompetensi lulusan 

SMK/MAK adalah menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan, baik 

untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai 

dengan kejuruannya (Carli,Suherman & Sumarna, 2016). 

Sesuai Permendikbud No 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, 

maka seorang lulusan dari SMK setidaknya memiliki kompetensi yang ditinjau dari tiga 

dimensi yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan dan dimensi ketrampilan. Pada 

dimensi ketrampilan lulusan SMK harus memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 

efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret  sebagai pengembangan dari yang 

wajib dipelajari di sekolah secara mandiri. Kompetensi yang memenuhi kebutuhan masa 

depan lulusan dengan melihat realitas tempat kerja dan perkembangan teknologi harus 

diajarkan pada pendidikan kejuruan (Jatmoko, 2013). Lulusan SMK yang unggul harus 

mempunyai kemampuan yang selaras antara pemikiran dan tindakan. Diharapakan 

lulusan dapat memunculkan ide kreatis dari pemikirannya dan mampu mewujudkan ide 

kreatif sebagai wujud tindakan dari pemikiran. Jadi, lulusan tidak hanya mampu berfikir 

tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan peluang baru.  

Selain itu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 
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2003 pasal 15, menyatakan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Lulusan SMK berperan 

dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah, selain 

diharuskan menguasai kompetensi sesuai bidang juga harus mampu melakukan 

pengembangan diri sebagai upaya  agar tetap mampu berkompetisi pada saat ini maupun 

masa yang akan datang menyesuaikan tuntutan jaman (Wibowo, 2016) 

Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa pendidikan di SMK bertujuan (1)  

mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

dan/atau meluaskan pendidikan dasar; (2) meningkatkan kemampuan siswa sebagai 

anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial 

budaya dan alam sekitarnya; (3) meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian; (4) menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan 

sikap profesional (Arikunto, 1988). 

 

C. Kesiapan Kompetensi Lulusan Dengan Dunia Kerja 

Kondisi lulusan SMK yang ada pada saat ini masih jauh dari harapan ideal dari 

pelaksanaan pembelajaran. Banyak permasalahan yang muncul dari lulusan SMK, mulai 

dari banyaknya penganguran yang berasal dari lulusan SMK, tidak siapnya masuk dunia 

kerja, tidak sesuainya keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan pasar, minimnya 

kompetensi keahliannya yang dimiliki sehingga hanya menjadi tenaga kerja pabrikan, 

rendahnya penghargaan dunia industri terhadap keahlian lulusan dari SMK (dalam arti 

upah yang didapat sangat rendah), produk yang dihasilkan oleh lulusan SMK tidak laku 

dijual di pasar nasional. Dan masih banyak lagi permasalahan yang di hadapi termasuk 

kebijakan pendukung dan perhatian  dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Dilihat dari perkembangan pada dunia kerja masih banyak hal yang 

mempengaruhi kompetensi lulusan dalam bekerja. Salah satu hal yang menjadi momok 

dalam pendidikan kejuruan adalah kurang terseraonya lulusan dalam dunia kerja sesuai 

dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Jatmoko (2013) yang 

menyatakan bahwa banyaknya siswa yang tidak dapat langsung bekerja atau menganggur 

dimungkinkan disebabkan dari kurang sesuainya kompetensi siswa SMK dengan 

kebutuhan industri.  
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Dari hasil pengamatan penuilis pada sebuah SMK mampu mengungkap bahwa: 

(1) daya serap lulusan SMK program studi teknik kendaraan ringan kurang dalam 

memasuki dunia kerja; (2) pekerjaan yang digeluti oleh lulusan SMK prodi TKR hanya 

sebagian kecil yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya; (3) secara umum lulusan 

SMK prodi TKR tidak dapat memenuhi kriteria tenaga kerja terampil di DU/DI; (4) 

beberapa kasus bagi yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga 

tidak sejalur dengan kompetensi yang dipelajari selama di SMK. 

Hasil pengamatan juga sejalan dengan hasil penlitian Wibowo (2016) yang 

mendeskripsikan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan SMK 

saat ini dinilai masih kurang dalam penyiapan lulusannya sebagai tenaga siap kerja. 

Selanjutnya Callan (2003) dan Clarke (2007) dalam Wibowo (2016) mensinyalir bahwa 

ada perbedaan tujuan antara dunia pendidikan dengan dunia industri karena dunia sekolah 

menginginkan lulusan yang mempunyai nilai yang tinggi dalam waktu yang cepat 

sedangkan dunia industri menginginkan lulusan dengan kompetensi teknis dan sikap yang 

baik.  

Ketidaksesuaian anatar kebutuhan industri dan tujuan dari sekolah 

menyebabkan terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di 

industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan. Masih banyak 

lulusan yang mempunyai kompetensi baik tetapi teidak dapat terserap dalam dunia 

industri dikarenakan terlalu banyaknya lulusan dan minimnya dunia kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian (Kartini. H, Supriyono,Winahayu. S. E, 2012) jumlah 

lulusan SMK sebagai pasokan tenaga kerja cukup memenuhi kebutuhan di DU/DI, 

bahkan cenderung berlebih pada bidang-bidang tertentu. Dari penelitian tersebut 

tentu saja dapat dilihat bahwa pasokan lulusan yang berlebih  akan kesulitan 

mencari lapangan pekerjaan. 

Sesuai data terakhir yang dipublikasikan BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur 

menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berasal dari lulusan SMK 

merupakan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.Yang tidak disangka pengangguran dari 

lulusan SMU justru lebih kecil dibandingkan jumlah pengangguran lulusan SMK. Jumlah 

pengangguran pada Februari 2015 mencapai 892 ribu orang, dengan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung meningkat, dimana TPT Februari 2014 sebesar 

4,02 persen naik menjadi 4,31 pada Februari 2015. Pada Februari 2014, TPT untuk 
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pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 8,47 

persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 6,59 persen, sedangkan TPT 

terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD kebawah yaitu sebesar 2,14 persen. Jika 

dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, TPT pada semua tingkat pendidikan 

mengalami kenaikan kecuali pada tingkat pendidikan SD kebawah dan Sekolah 

Menengah Atas. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Carina (2015) menyimpulkan bahwa 

persentase keterserapan lulusan SMK tergolong rendah dengan persentase sebesar 

23,14%. Pada variabel relevansi kompetensi, lulusan SMK dalam kategori tidak baik 

dengan persentase sebesar 8,86%. Selanjutnya pada variabel kebutuhan dunia kerja, 

bahwa dunia kerja dalam mempekerjakan lulusan SMK dalam kategori tidak baik dengan 

persentase sebesar 11,38%. 

 

D. Kiat Peningkatan Kompetensi Lulusan SMK Dengan Dunia Kerja 

Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK erat  kaitannya dengan proses 

pembelajaran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurikulum, guru, proses 

pembelajaran, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, lingkungan sekolah dan 

lapangan latihan kerja siswa. Faktor tersebut merupak suatu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan guna peningkatan Komptensi Lulusan SMK. Maka dari peparan tersebut dapat 

di kelompokan kiat-kiat untuk peningkatan komptensi lulusan, diantaranya; 

Pertama, berkaitan dengan kurikulum dalam pendidikan kejuruan. Kurikulum 

memainkan peranan penting dalam pendidikan karena berkaitan dengan penentuan arah, 

isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasai 

lulusan suatu lembaga pendidikan, selain itu kurikulum berkenaan dengan rencana dan 

pelaksanaan pendidikan, baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah,maupun nasional 

(Rahman,2016).  

Untuk memenuhi tuntutan kompetensi lulusan SMK yang sesuai kebutuhan dunia 

kerja makan, kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan kejuruan merupakan 

kurikulum hasil kolaborasi antara penyelenggara pendidikan kejuran dengan dunia kerja. 

Hal ini dapat ditunjukan dengan adanya link and math program pendidikan. 

Kedua, kemampuan guru merupakan kunci untuk memperbaiki kompetensi 

lulusan. Guru harus mampu memberikan pembelajrn yang bermakna kepada siswa supaya 
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siswa mempunyai kompetensi yang unggul. Selain itu metode pembelajaran yang 

dilakukan guru seharusnya berpusat pada siswa.  Menurut pandangan konstruktivistik, 

satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak 

hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik lah yang 

harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya (Trianto, 2007). 

Melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa maka akan merangsang siswa  

untuk mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis, berpikir logis, sistematis, 

bersifat objektif, jujur dan disiplin dalam memandang dan menyelesaikan masalah yang 

berguna untuk kehidupan di masyarakat termasuk dunia kerja.  Hal ini sesuai dengan 

kesimpulan dari penelitian Maryati, Elmunsyah, dan Sutadji (2016) yang menyatakan 

bahwa tujuan dari sistem pendidikan disamping menyiapkan pengetahuan kepada peserta 

didik, namun juga mengajarkan mereka “learning how to learn” untuk mengorganisasi 

proses berpikir sehingga dapat menyelesaikan masalah yang berbeda dan  

mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan pada tantangan masa depan. 

Ketiga, proses pembelajaran erat kaitanya dengan kualitas seorang guru. Proses 

pembelajaran harus memberikan dan memfasilitasi peserta didik/ siswa SMK untuk 

mampu mengembangkan potensi dalam dirinya supaya menjadi lulusan yang memiliki 

kompetnsi unggul. Menurut Mukhadis (2014) lulusan yang unggul memiliki ciri-ciri: (1) 

Godly character (beraklhak pada multi latar: peka emosi dan intelektual, empathi 

horizonta dan vertikal, serta teguh jati diri. (2) Excellent competence ( akrab/fasih 

teknologi, dan berkearifan lokal).( 3) kemandirian berfikir ( answering question, 

questioning answering, dan questioning question). (4) sustainable self learning dan 

sustainable self development. (5) spritual discerment ( tawaduq dan keiklhasan yang 

tinggi). Oleh sebab itu setidaknya proses pembelajaran dapat mengarahkan peserta didik 

mampu menguasai point-point yang menjadi ciri lulusan unggul. 

Selanjutnya, model penilaian yang dilaksanakan pada SMK harus sesuai 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sehingga nilai yang didapatkan oleh lulusan adalah 

cerminan Kompetensi yang dimilikinya bukan nilai yang dibuat atau direkayasa oleh 

guru. Pihak sekolah harus mulai sadar bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari 

sebarapa besar nilai yang didapatkan para lulusannya tetapi harus memperhatikan soft 

skill yang dimiliki oleh para lulusan. Sudah saatnya budaya merekayasa nilai dihilangkan 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan utama yaitu supaya lulusan benar-benar 
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berkharakter, memiliki komptensi dan daya saing yang unggul. 

Keempat, sarana prasarana dan manajemen sekolah juga harus mendukung dalam 

pembentukan lulusan yang berkompeten sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sarana 

prasaranan sekolah yang baik, lengkap dan berkualitas akan menambah motivasi peserta 

didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan komptensi keahlian 

yang sedang dipelajari.  

Selanjutnya, proses pembelajaran juga tidak bis terlepas dari manajemen 

pengelolaan sekolah. Manajemen yang kurang baik juga akan sangat berpengaruh dalam 

proses pembelajaran. Untuk melaksnakan pembelajaran bermakna maka sistem 

manajemen sekolah harus mampu mensinergikan komponen-komponen sekolah untuk 

mencapai satu tujuan utam yaitu membentuk lulusan yang berkompeten sesuai dengan 

dunia kerja.  

Kelima, proses perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam upaya peningkatan kualitas 

komptensi lulusan maka diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif. Kondisi 

lingkungan yang kondusiof akan mampu dibawa ke dalam ruang kelas untuk proses 

pembelajaran.  

Keenam, kegiatan pembelajaran dalam pendidikan kejuruan tidak bisa terlepas 

dari lapangan latihan kerja siswa dan dunia kerja. Dunia kerja mampu memeberiakan 

motivasi dan wawasan bagi peserta didik untuk mengembangkan diri guna memenuhi 

kompetensi sesuai denghan tuntutan dunia kerja. Menurut Ramdhan (2011) pelakasanaan 

pendidikan dengan pengorganisasian, koordinasi dan kerja sama dengan dunia usaha dan 

dunia industri untuk melaksanakan pembelajaran dalam bentuk teori dengan menyisipkan 

pendidikan karakter, praktik dan praktik kerja industri. 

Selanjutnya berdasarakan penelitian yang dilaksanakan oleh Putriatama, 

Patmanthara, dan Sugandi (2016) menyimpulkan beberapa point yang berkaitan dengan 

dunia kerja dan pendidikan kejuruan diantaranya: (1)terdapat kontribusi yang baik dalam 

pelaksanaan pendidikan kejuruan ditinjau dari pengalaman prakerin, wawasan dunia 

kerja, kompetensi kejuruan, employability skill, dan kesiapan kerja siswa SMK, 

(2)terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pengalaman prakerin, wawasan 

dunia kerja dan kompetensu kejuruan terhadap employability skill; (3)terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pengalaman prakerin, wawasan dunia kerja, dan kompetensu 
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kejuruan terhadap kesiapan kerja melalui employability skill. Hal serupa juga 

diungkapkan Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa untuk menyiapkan tenaga kerja 

yang kompeten baik dari segi hard skill dan soft skill maka diperlukan kerjasama dengan 

dunia kerja dalam bentuk : (1) program teaching factory (2)kpengelolaan prakerin  (3) pengelolaan 

kunjungan industri (4) penyelenggaraan kelas industri. (5) program on job training, dan (6) penyuluhan 

serta pembinaan dari stake holder terkait dengan tenaga kerja. 

 

E. Kesimpulan 

Abad pengetahuan merupakan sebuah tantanngan baru yang harus dihadapi oleh 

para lulusan SMK untuk menjadi job seeker maupun job creator. Dengan tuntutan dunia 

kerja yang semakin meningkat dan kondisi lulusan SMK di indonesia yang masih banyak 

diwarnai dengan berbagai masalah baik internal maupun eksternal dalam pelaksnaaan 

pendidikan kejuruan maka setidaknya lulusan memiliki komptensi yang unggul sesuai 

dengan kajian yang berkaiatan dengan tuntutan kompetensi lulusan SMK. 

Untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK yang sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja di abad pengetahuan maka diperlukan sinergitas dari semua aspek dan komponen 

penyelangaraa pendidikan kejuruan. Komponen utama yang harus bersinergi untuk 

menciptakan luilusan unggul adalah masyarakat, penyelengaran pendidikan 

kejuruan/sekolah, stakeholder, dan dunia kerja (DU/DI). 
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ABSTRAK 

 
Tantangan pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan tenaga kerja 

dalam jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor, 

khususnya sektor industri dan jasa. Terbatasnya lapangan kerja yang ada 

membuat banyak lulusan semakin gencar untuk bersaing mendapatkan 

pekerjaan. Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana 

sesungguhnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara 

kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Teknologi pembelajaran yang 

inovatif dan praktek produktif merupakan konsep metode pendidikan yang 

berorientasi pada manajemen pengelolaan siswa dalam pembelajaran agar 

selaras dengan kebutuhan dunia industri Wirausahawan merupakan orang yang 

menciptakan sebuah bisnis yang berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian, 

bertujuan memperoleh profit dan mengalami pertumbuhan dengan cara 

mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. 

Pengimplementasian kewirausahaan sudah dimulai oleh SMK Negeri 3 Malang 

dengan program pembelajaran Teaching Factory dengan adanya usaha butik bagi 

siswa tata busana sebagai bentuk nyata proses untuk menumbuhkan sikap 

kewirausahaan bagi siswa dengan adanya dukungan program pembelajaran 

Teaching Factory dan kinerja guru yang baik. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan model analisis jalur 

(path analysis). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuisioner, 

dan wawancara. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa SMKN 3 

Malang Program Keahlian Tata Busana. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kinerja guru pada program pembelajaran Teaching Factory dalam 

usaha menumbuhkan sikap kewirausahaan bagi siswa. Sehingga SMK yang lain 

dapat meningkatkan kualitas dan mutu sekolah dengan adanya program 

pembelajaran Teaching Factory. 

 

Kata kunci :  Teaching Factory , kinerja guru , sikap kewirausahaan 

 

 

PENDAHULUAN  

Tantangan pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan tenaga kerja dalam 

jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor, khususnya sektor 

industri dan jasa. Pada era globalisasi yang serba kompetitif di berbagai bidang kehidupan 

ini tampaknya pendidikan kejuruan menjadi sangat penting, Karena menghadapi 

tantangan globalisasi, pendidikan dituntut untuk semakin berperan dalam 

memberikan  pelayanan, khususnya menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan 

mampu bersaing dalam situasi global. Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 
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kemampuan dan daya saing tingkat tinggi, terutama yang dicapai melalui sistem 

pendidikan yang bermutu, merupakan faktor yang paling menentukan untuk dapat 

memenangkan persaingan dalam era globalisasi. Untuk menyiapkan lulusan SMK yang 

memenuhi kualifikasi pasar kerja, maka kompetensi lulusan SMK perlu terus diperbaiki 

atau ditingkatkan.  

Terbatasnya lapangan kerja yang ada membuat banyak lulusan semakin gencar 

untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Banyak yang berfikir bahwa lebih baik untuk 

mendapatkan pekerjaan bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lulusan yang banyak sekali tiap tahunnya tidak 

diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan. Hal ini menyebabkan 

semakin banyaknya pengangguran dan juga banyak sekali lulusan yang bekerja tidak 

sesuai dengan bidangnya. 

Selain itu para profesional pendidikan harus membantu para siswa 

mengembangkan keterampilannya yang akan mereka butuhkan untuk bersaing dalam 

perekonomian global. Sayangnya, kebanyakan sekolah masih memandang bahwa mutu 

akan meningkat hanya jika masyarakat bersedia memberi dana yang lebih besar. Padahal 

dana bukanlah hal utama dalam perbaikan mutu pendidikan (Haris,2013:160).  

Mutu pendidikan akan meningkat bila ada administrator, guru, staf dan anggota 

dewan sekolah mengembangkan sikap baru yang berfokus pada kepemimpinan, kerja 

tim,koopersi, akuntabilitas dan pengakuan (Arcaro, 2007: 2). Sekolah Menengah 

Kejuruan yang berfungsi sebagai lembaga pencetak tenaga terampil dan kompeten 

dibidangnya harus bisa selaras dengan kebutuhan dunia industri untuk bisa bersaing pada 

pasar tenaga kerja, dimana lapangan pekerjaan yang tersedia masih belum seimbang 

dengan lulusan sekalah (Haris,2013:161). 

Wirausaha merupakan orang yang menciptakan sebuah bisnis yang ber-hadapan 

dengan risiko dan ketidakpastian, bertujuan memperoleh profit dan mengalami 

pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya 

yang diperlukan. Dewasa ini, banyak kesempatan untuk berwirausaha bagi setiap orang 

yang jeli melihat peluang bisnis tersebut. Karier kewirausahaan dapat mendukung 

kesejahteraan masyarakat yaitu menghasilkan imbalan finansial yang nyata (Agustina & 

Sularto, 2011). 
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Menurut para ahli kewirausahaan, ada banyak nilai-nilai kewirausahaan yang 

mestinya dimiliki oleh peserta didik maupun warga sekolah yang lain. Namun, di dalam 

pengembangan model naskah akademik ini dipilih beberapa nilai-nilai kewirausahaan 

yang dianggap paling pokok dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

Beberapa nilai-nilai kewirausahaan beserta deskripsinya yang akan diintegrasikan 

melalui pendidikan kewirausahaan yaitu mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, 

berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, kerja keras, jujur, disiplin, inovatif, tanggung 

jawab, kerja sama, pantang menyerah, komitmen, realistis, resa ingin tahu, komunikatif, 

dan motivasi kuat untuk sukses (Kementerian Pendidikan Nasinal 2011:10-11). 

Untuk menciptakan manusia Indonesia yang memiliki daya saing serta 

kemandirian yang tinggi dibutuhkan upaya yang besar dan maksimal, hal ini dapat 

dilakukan melalui pendidikan sebagai satu-satunya wahana dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam menjawab tantangan global, pendidikan harus mampu 

menciptakan dan mengembangkan program-program yang relevan dengan pembangunan 

atau kebutuhan pasar saat ini. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai salah satu 

jenis pendidikan yang berorientasi pada keahlian tertentu, dipercaya mampu 

menghasilkan lulusan yang mampu diserap oleh dunia kerja dengan pendidikan 

kewirausahaan yang dikembangkan sesuai dengan keahlian atau jurusannya. Faktor dan 

tantangan terpenting adalah bagaimana institusi pendidikan berhasil membentuk atau 

menanamkan semangat, jiwa, dan sikap kewirausahaan.  

Sebagai disiplin ilmu, kewirausahaan bisa diajarkan lewat sistem terstruktur, salah 

satu hasil penting dan utama praksis pendidikan. Lembaga pendidikan tidak dapat 

memberikan pekerjaan, tetapi bisa memastikan agar hasil didik mampu menciptakan 

pekerjaan. Oleh karena itu agar lulusan bisa terserap di dunia kerja, alternatif yang harus 

dilakukan adalah membekali lulusan agar memiliki jiwa wirausaha, dengan harapan 

setelah lulus mampu membuka usaha sendiri, tidak menggantungkan kesempatan kerja 

yang disedikan oleh pemerintah (Mulyani,2009:118). 

Malang sudah terkenal sebagai kota pendidikan dan sekarang SMK 

Negeri di kota Malang semakin banyak melakukan inovasi dan perubahan 

terutama dalam peningkatan mutu program pembelajaran. Sebagai contoh 

nyata ada pada SMK Negeri 3 Malang, pada masing-masing program 
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keahlian di sekolah tersebut sudah berdiri berbagai macam usaha yang juga 

sebagai sarana siswa untuk belajar bagaimana membentuk sikap 

kewirausahaan yang baik. 

Kewirausahaan diartikan sebagai proses menciptakan sesuatu nilai yang berbeda 

dengan mencurahkan waktu dan upaya yang diperlukan, memikol resiko-resiko finansial, 

psikis, dan sosial yang menyertainya, serta menerima penghargaan atau imbalan moneter 

dan keputusan pribadi.  Dalam implementasi pendidikan kewirausahaan di SMK, metode 

pembelajaran yang diterapkan menjadi hal yang krusial, karena metode yang digunakan 

harus mampu menumbuhkan dan merefleksikan mentalitas kemandirian peserta didik. 

Metode pembelajaran kewirausahaan yang digunakan, sebaiknya lebih bersifat 

kontekstual, sehingga peserta didik memiliki keterampilan pemahaman teori yang baik 

serta melakukan riset pasar atau tugas lapangan sebagai pengalaman untuk menambah 

motivasi berwirausaha. 

 Siswa tidak cukup hanya menguasai teori-teori, tetapi juga mau dan mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sosialnya, tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku sekolah, tetapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Anramus,2012:109). Sehingga pendidikan, 

khususnya pendidikan kewirausahaan, ditunjang dengan Teaching Factory ini bisa dapat 

menuju kepada terbentuknya siswa yang memiliki sikap mandiri, yang tidak hanya 

mampu memasuki dunia kerja (sektor usaha) formal, tetapi juga mau bahkan mampu 

menciptakan lapangan kerjanya sendiri. 

Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana sesungguhnya, 

sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan 

pengetahuan sekolah. Teknologi pembelajaran yang inovatif dan praktek produktif 

merupakan konsep metode pendidikan yang berorientasi pada manajemen pengelolaan 

siswa dalam pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan dunia industri. Karena 

kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini mempunyai motivasi yang kuat yang 

mendorong tindakan-tindakan mereka. Mereka mengetahui dengan baik yang menjadi 

motivasinya dan memelihara motivasi tersebut dalam setiap tindakannya (Rosmiati, 

Junias, S & Munawar. 2015:22). 

Pembelajaran berbasis produksi dalam paradigma lama hanya mengutamakan 

kualitas produk barang atau jasa tetapi hasil dari produksi tersebut tidak ada dipakai atau 
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di pasarkan hanya semata-mata untuk menghasilkan nilai dalam proses belajar mengajar. 

Dengan adanya program teaching factory merupakan langkah positif yang diberikan 

melalui kebijakan pemerintah guna mengembangkan jiwa enterpreneur, dengan harapan 

lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat menciptakan lapangan usaha sendiri 

dan menjadi aset daerah di tempatnya tersebut. 

 

SMK NEGERI 3 MALANG 

Malang sudah terkenal sebagai kota pendidikan dan sekarang SMK Negeri di kota 

Malang semakin banyak melakukan inovasi dan perubahan terutama dalam peningkatan 

mutu program pembelajaran. Sebagai contoh nyata ada pada SMK Negeri 3 Malang, pada 

masing-masing program keahlian di sekolah tersebut sudah berdiri berbagai macam usaha 

yang juga sebagai sarana siswa untuk belajar bagaimana membentuk sikap kewirausahaan 

yang baik.   

Sebagai waka humas SMK Negeri 3 Malang ibu Dian mengemukakan bahwa 

Teaching Factory ini sendiri masuk ke dalam mata pelajaran praktikum yang mana ada 

galeri-galeri usaha yang nantinya akan dikelola oleh para murid sesuai jurusannya. Yaitu, 

butik yang dikelola oleh siswa jurusan busana, jasa boga yang dikelola murid boga, hotel 

yang dikelola siswa perhotelan, reparasi future yang dikelola murid teknik komputer 

jaringan (TKJ) dan salon yang dikelola anak  juga sangat merespon dengan baik. 

Ibu Dian juga menambahkan Sistem Teaching Factory sendiri disesuaikan 

sedemikian mungkin sesuai industri per jurusan para siswa.  Sehingga ke depannya 

diharapkan dengan program pembelajarannya ini para murid dapat dengan mudah 

mengaplikasikan teori yang diperoleh, jago dalam pelayanan publik, dan bisa mencipkan 

solusi ketika ada masalah khusunya di dunia kerja serta bisa belajar bagaimana menjadi 

entrepreneur. 

 

KENDALA PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY DI SMK NEGERI 

MALANG  

Salah satu tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan adalah menyiapkan peserta 

didik agar menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri. Untuk mencapai 

tujuan tersebut telah dilakukan berbagai cara dan langkah yang sistematik, melalui 

praktek kerja industri (prakerin) salah satunya. Prakerin merupakan bentuk dari 
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pelaksanaan pendidikan sistem ganda (PSG) atau lebih dikenal dengan link and match. 

Namun pada pelaksanaannya banyak menemui kendala dan permasalahan sehingga 

tujuan prakerin menjadi kurang efektif. Perusahaan yang telah memiliki sistem yang 

baku/kaku akan merasa tertganggu dengan alasan mengurangi produktifitas. Pada 

akhirnya perusahaan menolak menerima program yang dilakukan sekolah ini. Kalaupun 

mereka menerima untuk beberapa kasus, malah ditempatkan pada bagian-bagian tertentu 

yang kurang berhubungan dengan tuntutan kompetensi. Untuk meminimalisir kendala 

tercapainya tujuan SMK dengan link and match-nya, maka pembelajaran di sekolah harus 

lebih dioptimalkan. Salah satu strategi yang digunakan adalah menerapkan teaching 

factory. Teaching factory memungkinkan siswa untuk belajar memproduksi barang yang 

sesuai dengan disiplin ilmunya.  

Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana sesungguhnya, 

sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan 

pengetahuan sekolah. Teknologi pembelajaran yang inovatif dan praktek produktif 

merupakan konsep metode pendidikan yang berorientasi pada manajemen pengelolaan 

siswa dalam pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan dunia industri. Program 

Teaching Factory (TEFA) merupakan perpaduan pembelajaran yang sudah ada yaitu 

Competency Based Training (CBT) dan Production Based Training (PBT), dalam 

pengertiannya bahwa suatu proses keahlian atau keterampilan (life skill) dirancang dan 

dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar/ konsumen. 

 Pembelajaran berbasis produksi dalam paradigma lama hanya mengutamakan 

kualitas produk barang atau jasa tetapi hasil dari produksi tersebut tidak ada dipakai atau 

di pasarkan hanya semata-mata untuk menghasilkan nilai dalam proses belajar mengajar. 

Dengan adanya program teaching factory merupakan langkah positip yang ditawarkan 

melalui kebijakan pemerintah guna mengembangkan jiwa enterpreneur, dengan harapan 

tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) mampu menjadi aset daerah dan bukan 

menjadi beban daerah. Pengajar adalah mereka yang memiliki kualifikasi akademis dan 

juga memiliki pengalaman industri. Dengan demikian mereka mampu 

mentransformasikan pengetahuan dan “know how” sekaligus men”supervisi” proses 

untuk dapat menyajikan “finished products on time”. Langkah awal yang perlu 

diperhatikan sekolah adalah menyiapkan guru yang siap membimbing siswa memiliki 
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jiwa entrepreneur juga sebagai konsultan dan sarana prasarana yang mendekati kebutuhan 

minimal suatu produksi. Ada 2 model dalam melaksanakan teaching factory yang dapat 

dilakukan di sekolah. Pertama, mengerjakan produk industri / order sebuah perusahaan 

yang telah menjalin kerjasama dengan sekolah. Yang pelaksanaannya bisa melibatkan 

pihak industri terkait dalam bidang pengawasan produk. Kedua, sekolah bisa membuat 

program unit produksi sendiri dengan produk yang terstandar. Artinya setiap membuat 

benda pelatihan sebagai media pembelajaran siswa diharapkan menyelesaikan tugasnya 

sesuai dengan standar produk yang ditetapkan. Tujuan teaching factory akhirnya adalah 

mengenalkan bagaimana dunia bisnis dijalankan. Yang juga mengenalkan jiwa 

enterpreneur sejak dini dari dalam kelas. Program teaching factory saat ini merupakan 

terobosan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tidak dapat disangsikan lagi, bahwa 

untuk menciptakan lulusan SMK yang kompeten dan siap kerja sesuai tuntutan dunia 

kerja, maka pembelajaran berbasis dunia kerja adalah salah satu solusinya. Paradigma 

tentang pendidikan di Indonesia yang masih terpuruk juga menjadi tantangan yang besar 

untuk mencapai hal tersebut, dimana selama ini pendidikan di Indonesia hanya 

menciptakaan pencari kerja dan pengguna (user), bukan pencipta lapangan kerja dan 

pembuat (produsen). 

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru SMK Negeri 3 Malang, bahwa 

banyak tempat prakerin seharusnya sesuai dengan program keahlian siswa Tata Buasana 

dan dapat lebih menambah pengalaman bagi siswa. Akan tetapi pada kenyataannya pada 

tempat siswa melakukan prakerin, siswa tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan 

utama seperti menjahit dan mendesign. Siswa hanya diperbolehkan untuk di bagian 

Quality Control seperti membersihkan benang dan menyetrika saja. Hanya sedikit siswa 

yang diperbolehkan dan dipercaya untuk melakukan pekerjaan utama. Semua itu 

tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan sendiri. Ada yang ingin siswa yang 

magang di tempat itu lebih maju dan dapat menambah pengalaman, ada juga yang tidak 

ingin proses pengerjaan produk diketahui oleh siswa magang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang berjudul tentang “PENGARUH PROGRAM PEMBELAJARAN 

TEACHING FACTORY DAN KINERJA GURU TERHADAP SIKAP 
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KEWIRAUSAHANN SISWA TATA BUSANA” merupakan penelitian yang bersifat 

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model analisis jalur (Path Anlysis).  

Objek yang digunakan adalah siswa tata busana SMK Negeri 3 Malang yang menjadi 

dasar untuk penelitian. Untuk pengambilan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara , angket dan survey. 

 

KESIMPULAN  

Untuk menciptakan manusia Indonesia yang memiliki daya saing serta 

kemandirian yang tinggi dibutuhkan upaya yang besar dan maksimal, hal ini dapat 

dilakukan melalui pendidikan sebagai satu-satunya wahana dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam menjawab tantangan global, pendidikan harus mampu 

menciptakan dan mengembangkan program-program yang relevan dengan pembangunan 

atau kebutuhan pasar saat ini. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai salah satu 

jenis pendidikan yang berorientasi pada keahlian tertentu, dipercaya mampu 

menghasilkan lulusan yang mampu diserap oleh dunia kerja dengan pendidikan 

kewirausahaan yang dikembangkan sesuai dengan keahlian atau jurusannya. Faktor dan 

tantangan terpenting adalah bagaimana institusi pendidikan berhasil membentuk atau 

menanamkan semangat, jiwa, dan sikap kewirausahaan.  

Sistem Teaching Factory sendiri disesuaikan sedemikian mungkin sesuai industri per 

jurusan para siswa.  Sehingga ke depannya diharapkan dengan program pembelajarannya 

ini para murid dapat dengan mudah mengaplikasikan teori yang diperoleh, jago dalam 

pelayanan publik, dan bisa mencipkan solusi ketika ada masalah khusunya di dunia kerja 

serta bisa belajar bagaimana menjadi entrepreneur. 

Dengan adanya program teaching factory merupakan langkah positip yang 

ditawarkan melalui kebijakan pemerintah guna mengembangkan jiwa enterpreneur, 

dengan harapan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) mampu menjadi aset daerah 

dan bukan menjadi beban daerah. Pengajar adalah mereka yang memiliki kualifikasi 

akademis dan juga memiliki pengalaman industri. Dengan demikian mereka mampu 

mentransformasikan pengetahuan dan “know how” sekaligus men”supervisi” proses 

untuk dapat menyajikan “finished products on time”. 
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ABSTRAK 

 

Tuntutan persaingan era global, perkembangan informasi dan 

komunikasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan struktur ketenagakerjaan di era global memerlukan kualitas sumber 

daya manusia yang handal. Pembelajaran pada pendidikan kejuruan harus 

memberikan pengalaman kepada siswa yang merefleksikan situasi dan 

lingkungan dunia kerja yang nyata. Kegiatan-kegiatan belajar dalam pendidikan 

kejuruan diupayakan secara “hands on”  dimana siswa mendapatkan pengalaman 

praktis, otentik, dan kontekstual sesuai dengan praktik-praktik yang ada di 

masyarakat. Pembelajaran yang demikian dapat dilakukan melalui Praktek Kerja 

Industri (Prakerin) yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran 

dengan pengalaman kerja di industri. Prakerin dalam istilah Indonesia dapat 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “internship” dan 

“apprenticeship”, namun kedua sistem pelatihan ini mempunyai sifat yang 

berbeda. Apprenticeship biasanya diatur oleh undang-undang dan berdasarkan 

kontrak kerja tertulis dengan pembayaran kompensasi dan perlindungan sosial 

yang standar. Durasi apprenticeship biasanya lebih dari satu tahun, sedangkan 

internship tidak memiliki ciri yang sama seperti apprenticeship. Waktu 

pelaksanaan Prakerin selama 3 bulan belum mampu memberikan bekal kepada 

siswa untuk mencapai kematangan dalam kompetensi mereka serta belum 

mampu menjembatani pendidikan sekolah dengan dunia kerja. Perubahan 

struktur kurikulum mutlak diperlukan ketika akan menerapkan sistem 

apprenticeship, yaitu dengan memperbesar waktu pemagangan dan mengubah 

sistem pemagangan dari internship menjadi apprenticeship. Konsekuensi dari 

hal ini adalah masa belajar pendidikan kejuruan menjadi lebih lama yaitu 4 

tahun.  Terdapat 13.150 pendidikan kejuruan (SMK) di Indonesia, hanya 30 

SMK yang mengimplementasikan masa belajar 4 tahun. Saat ini 

mempromosikan pengembangan sistem  apprenticeship adalah tepat waktunya 

di Indonesia karena memfasilitasi kaum muda dalam transisi mereka dari sekolah 

ke pekerjaan dan  mampu mengurangi pengangguran terbuka di kalangan muda. 

Apprenticeship memberikan kesempatan lebih besar kepada siswa untuk 

memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, berpikir fleksibel dan global, 

serta kreatif.  

 

Kata kunci: apprenticeship, ouput, pendidikan kejuruan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia, sebagai negara anggota ASEAN, memberi kontribusi lebih dari 

sepertiga perekonomian ASEAN dan hampir dua per lima angkatan kerja di kawasan 

tersebut. Pada tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan sebagai 

pasar tunggal dan basis produksi bersama. Liberalisasi perdagangan dan investasi akan 
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mempengaruhi struktur perekonomian, pekerjaan, dan kebutuhan akan berbagai jenis 

keterampilan. MEA juga diharapkan dapat membantu memperluas pekerjaan di sektor 

perdagangan dan angkutan, bangunan, industri logam, kimia, dan tekstil. Proyeksi 

menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2025, pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan tinggi meningkat sebesar 55,7%, sementara permintaan akan pekerjaan 

berketerampilan tinggi diperkirakan hanya sebesar 3,2% (ILO, 2015). Secara khusus, 

permintaan absolut terbesar adalah untuk pekerjaan berketerampilan menengah. 

Perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia yang diikuti dengan pertumbuhan 

ekonomi secara berkelanjutan selama satu dasawarsa terakhir telah mengubah permintaan 

keterampilan di pasar tenaga kerja sehingga menegaskan pentingnya keterampilan dan 

pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah seberapa besar dan secepat 

apa sistem pendidikan dan pelatihan Indonesia mampu merespons perubahan ini dan 

membekali kaum muda dan angkatan kerja yang ada dengan keterampilan yang 

dibutuhkan pasar tenaga kerja? 

Tuntutan persaingan era global, perkembangan informasi dan komunikasi, 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan struktur 

ketenagakerjaan di era global memerlukan kualitas sumber daya manusia yang handal. 

Sumber daya manuasia yang handal adalah sumber daya manusia yang mempunyai daya 

saing secara terbuka dengan negara lain, adaptif, dan antisipatif terhadap berbagai 

perubahan dan kondisi baru, terbuka terhadap perubahan, mampu belajar bagaimana 

belajar (learning how to learn), multi-skilling, mudah dilatih ulang, serta memiliki dasar-

dasar kemampuan luas, kuat, dan mendasar untuk berkembang dimasa yang akan datang. 

Hal ini selaras dengan karakteristik manusia sebagai sumberdaya dalam era global yang 

dituntut memiliki kemampuan: (1) berpikir kritis, peka, mandiri, dan bertanggung jawab, 

(2) bekerja secara tim, berkepribadian yang baik dan terbuka terhadap perubahan, serta 

berbudaya kerja yang tinggi, dan (3) berpikir global dalam memecahkan masalah lokal 

dan memiliki daya emulasi yang tinggi (Wagiran, 2007). Karakteristik-karakteristik 

tersebut dapat ditanamkan melalui pembelajaran. 

Pembelajaran pada pendidikan kejuruan harus memberikan pengalaman kepada 

siswa yang merefleksikan situasi dan lingkungan dunia kerja yang nyata. Kegiatan-

kegiatan belajar dalam pendidikan kejuruan diupayakan secara “hands on”  dimana siswa 

mendapatkan pengalaman praktis, otentik, dan kontekstual sesuai dengan pengalaaman 
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riil praktik-praktik yang ada di masyarakat. Metode-metode pemecahan masalah, 

eksperimentasi, dan model proyek merupakan metode pembelajaran yang sesuai untuk 

diterapkan dengan harapan membuat siswa menjadi lebih ulet dan kreatif serta 

membentuk kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

nyata. Pembelajaran untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa kejuruan 

dilakukan melalui Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan hasil pembelajaran pada pendidikan kejuruan di sekolah dengan 

pengalaman kerja di industri secara maksimal selama kurun waktu 3 bulan.  Prakerin 

merupakan kegiatan magang, dalam istilah bahasa Indonesia “pemagangan” dapat 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “internship” dan “apprenticeship”, 

namun kedua sistem pelatihan ini sifatnya berbeda.  

Apprenticeship adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengombinasikan 

pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis sekolah, terkait kompetensi dan 

proses kerja yang ditentukan secara khusus.  Durasi apprenticeship biasanya lebih dari 

satu tahun, sedangkan internship tidak memiliki ciri yang sama seperti apprenticeship. 

Masalah magang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan khususnya pasal 21 – 30, dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.22/Men/IX/2009 tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Menurut Peraturan Menteri tersebut, 

pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan 

secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di 

bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman 

dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 

keterampilan atau keahlian tertentu. Pelaksanaan Prakerin selama 3 bulan belum mampu 

memberikan bekal kepada siswa untuk mencapai kematangan dalam kompetensi mereka 

serta belum mampu menjembatani pendidikan sekolah dengan dunia kerja. Tuntutan 

dunia kerja yang makin cepat berubah memerlukan kualitas ouput pendidikan kejuruan 

yang tidak hanya menguasai bidang yang spesifik, namun juga diperlukan kemampuan 

adaptif lain serta mampu memecahkan masalah.  Apprenticeship memberikan kesempatan 

lebih besar kepada siswa untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, berpikir 

fleksibel dan global, serta kreatif. 

KERANGKA BERPIKIR 
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PEMBAHASAN 

Bangsa Indonesia saat ini dalam tahap pembangunan di mana Indonesia memiliki 

jumlah penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk usia tua yang 

mandiri, untuk mengoptimalkan manfaat yang terkait dengan rasio kemandirian yang 

rendah ini, pemerintah perlu memperluas investasinya di bidang pendidikan dan pelatihan 

keterampilan. Hal ini sangat penting karena perekonomian Indonesia saat ini sedang 

mengalami kekurangan pekerja terampil dan kelebihan tenaga kerja. Pendidikan kejuruan 

dewasa ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang makin besar dan perubahan yang 

amat cepat. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang bertujuan menghasilkan 

lulusan yang siap kerja. Sudah selayaknya apabila tuntutan relevansi kurikulum, 

pembelajaran, dan penilaian dengan kebutuhan tenaga kerja masa depan merupakan kata 

kunci pengembangan pendidikan kejuruan.    

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk 

bekerja dalam bidang tertentu. Peran pendidikan kejuruan sangat strategis dalam 

menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan profesioanl tertentu untuk 

memperoleh bidang pekerjaan profesional yang sesuai dengan spesialisasinya. Konsep 

yang dikembangkan dalam pendidikan kejuruan, dalam rangka mempersiapkan peserta 

didik mendapatkan pekerjaan profesional tertentu dilakukan melalui “on the job training” 

yaitu belajar bekerja langsung di industri. Pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang 

hanya dapat dikerjakan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan 

pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memperoleh pekerjaan (Sugiyono, 

2003). Pendidikan kejuruan memiliki peran untuk mempersiapkan peserta didik agar siap 
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bekerja baik secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada 

dengan keterampilan profesional yang dimiliki. Arah pengembangan pendidikan 

menengah kejuruan diorientasikan pada penentuan permintaan pasar kerja. 

Keberhasilan pendidikan kejuruan dapat diukur dari tingkat keterserapan tamatan 

di dunia kerja, untuk mencapai hal tersebut berbagai usaha dilakukan oleh pendidikan 

kejuruan melalui peningkatan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran erat kaitannya 

dengan struktur kurikulum, adapun struktur kurikulum pendidikan kejuruan meliputi 3 

kelompok yaitu: kelompok A dan B (wajib), kelompok C (peminatan) yang terbagi dalam 

C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 paket keahlian. Secara garis 

besar struktur kurikulum pendidikan kejuruan seperti pada gambar 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan salah satu upaya 

mencapai tujuan penyelenggaran Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Keputusan Menteri 

No. 323/U/1997 dapat disimpulkan bahwa tujuan Prakerin adalah adalah 

mengoptimalkan hasil pembelajaran pada pendidikan kejuruan di sekolah dengan 

pengalaman kerja di industri untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan secara 

maksimal. Porsi pengalaman kerja di industri hanya 29%, seperti pada gambar 1, 

sedangkan untuk pendidikan dasar dan keterampilan 22%, mata pelajaran umum 

mendapat porsi terbesar 50%, sehingga dapat dipahami jika output pendidikan kejuruan 

belum mencapai kematangan kompetensi yang optimal.  

Tren-tren yang dilaporkan dalam Laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial tahun 

2014 menyoroti kurangnya pekerja terampil dan surplus tenaga kerja di Indonesia. Secara 

khusus, data yang diperoleh Pusat Layanan Kerja Kementrian Ketenagakerjaan 

menunjukkan bawa pengangguran terbuka di Indonesia sebagian dikarenakan 
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ketidakcocokan keterampilan antara pencari kerja terdaftar dengan lowongan kerja 

terdaftar. Belum ada metode yang disepakati untuk mengukur ketidakcocokan 

keterampilan, namun ketidakcocokan keterampilan dapat dilihat melalui indikator yang 

menyampaikan informasi tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis 

pekerjaan.  

Tabel 1. Ketidakcocokan keterampilan berdasarkan jenis pekerjaan dan pendidikan tinggi 

yang ditamatkan, Agustus 2014 (persen) 

Pekerjaan 
Tidak memenuhi 

syarat (%) 

Sangat cocok 

(%) 

Melampaui syarat 

(%) 

Legislator, pegawai senior, dan 

manajer 

49,0 51,0 NA 

Tenaga profesional 22,7 77,3 NA 

Teknisi dan tenaga profesional 

perusahaan 

52,5 47,5 NA 

Tenaga tata usaha kantor  6,5 54,3 39,1 

Tenaga penyedia jasa dan pasar serta 

tenaga penjualan 

58,7 35,7 5,5 

Buruh tani dan perikanan terampil 88,9 10,3 0,8 

Tenaga pengrajin dan tenaga 

perdagangan terkait 

72,4 25,9 1,6 

Operator pabrik dan mesin serta 

perakit 

55,5 42,0 2,5 

Pekerjaan dasar NA 78,0 22,0 

Total 56% 37,0 7,0  

 Sumber: BPS (2014) Keadaan Angkatan Kerja: Agustus 2014, Badan Pusat Statistik, Jakarta 

 

Tabel 1 menyajikan analisa tentang pangsa pekerja yang melampaui syarat, tidak 

memenuhi syarat dan sangat cocok berdasarkan pekerjaan dan pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan mereka pada Agustus 2014. Pada tabel ini, ketidakcocokan keterampilan 

diterjemahkan sebagai pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang terlalu tinggi atau 

terlalu rendah dari apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tertentu. Pekerjaan sebagai 

operator pabrik dan mesin serta perakit diisi oleh pekerja yang tidak memenuhi syarat 

(55,5%), dimana seharusnya pekerjaan tersebut milik tamatan pendidikan kejuruan, 

artinya, pekerjaan ini diisi oleh tamatan yang berpendidikan universitas, sehingga dapat 

dianggap pendidikannya terlalu tinggi untuk jenis pekerjaan tersebut.  

 

Perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia yang diikuti dengan 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan selama satu dasawarsa terakhir telah 

mengubah permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja sehingga menegaskan 

pentingnya keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Tren permintaan keterampilan 

ini diperkirakan berlanjut karena Indonesia akan memperluas ekonominya melalui 
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investasi dan hasil produktivitias. Pertanyaan pentingnya adalah seberapa besar dan 

secepat apa sistem pendidikan dan pelatihan Indonesia mampu merespons perubahan ini 

dan membekali kaum muda dan angkatan kerja yang ada dengan keterampilan yang 

dibutuhkan pasar tenaga kerja? Kemungkinan solusi untuk ini terletak pada kerja sama 

antara otoritas pendidikan dengan pekerja, serta perusahaan dengan serikat pekerja/buruh 

dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat 

memainkan peran katalis dalam mengajak penyelenggara pendidikan dan pelatihan, 

pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama dan menciptakan sinergi yang lebih besar 

untuk investasi di bidang permodalan manusia. Dialog dan kerja sama antar pihak ini 

dapat mengidentifikasi kebutuhan keterampilan secara lebih baik dan meningkatkan 

prospek kerja kaum muda.  Konsep magang menawarkan pilihan kebijakan yang menarik. 

Magang menghasilkan kerjasama yang sistematis dengan mengombinasikan 

pembelajaran berbasis di sekolah dengan pengetahuan dan pelatihan berbasis di tempat 

kerja. Kegiatan magang secara efektif masuk dalam sumber daya pelatihan yang ada dan 

membekali kaum muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan 

pekerjaan mereka di masa mendatang. Pada metode pemagangan, perusahaan 

menyediakan pelatihan praktis di tempat kerja menggunakan peralatan mereka, 

sedangkan pekerja memberi pengetahuan kepada kaum muda.  Istilah Indonesia 

“pemagangan” dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “internship” dan 

“apprenticeship”, namun kedua sistem pelatihan ini sifatnya berbeda. Apprenticeship 

adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengombinasikan pelatihan di tempat 

kerja dengan pembelajaran berbasis sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang 

ditentukan secara khusus.  Apprenticeship biasanya diatur oleh undang-undang dan 

berdasarkan kontrak kerja tertulis dengan pembayaran kompensasi dan perlindungan 

sosial yang standar. Durasi apprenticeship biasanya lebih dari satu tahun, sedangkan 

internship tidak memiliki ciri yang sama seperti apprenticeship. Apprenticeship yang 

bermutu adalah mekanisme pembelajaran canggih atas dasar saling percaya dan kerja 

sama antar pemangku kepentingan yaitu kaum muda, otoritas ketenagakerjaan dan 

pendidikan, pengusaha, dan pekerja. 
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                       Gambar 2. Empat blok bangunan dari apprenticeship 

 

Apprenticeship yang bermutu ditekankan pada dialog sosial, definisi yang jelas tentang 

peran dan tanggung jawab, kerangka hukum dan pengaturan berbagi biaya seperti halnya 

empat blok bangunan dari apprenticeship seperti halnya pada gambar 2.  

Menilik pada definisi apprenticeship yaitu biasanya diatur oleh undang-undang 

dan berdasarkan kontrak kerja tertulis dengan pembayaran kompensasi dan perlindungan 

sosial yang standar maka pelaksanaan Prakerin pada pendidikan kejuruan cenderung pada 

pemagangan internship, dimana waktu pelaksanaan magang hanya 3 bulan, tidak 

berdasarkan kontrak kerja tertulis, tidak ada pembayaran kompensasi, dan perlindungan 

sosial yang standar. Waktu pelaksanaan Prakerin selama 3 bulan belum mampu 

memberikan bekal kepada siswa untuk mencapai kematangan dalam kompetensi mereka 

serta belum mampu menjembatani pendidikan sekolah dengan dunia kerja. Tuntutan 

dunia kerja yang makin cepat berubah memerlukan kualitas ouput pendidikan kejuruan 

yang tidak hanya menguasai bidang yang spesifik, namun juga diperlukan kemampuan 

adaptif lain serta mampu memecahkan masalah.  Apprenticeship memberikan kesempatan 

lebih besar kepada siswa untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, berpikir 

fleksibel dan global, serta kreatif. 

Perubahan struktur kurikulum mutlak diperlukan ketika akan menerapkan sistem 

apprenticeship, yaitu dengan memperbesar waktu pemagangan dan mengubah sistem 

pemagangan dari internship menjadi apprenticeship. Konsekuensi dari hal ini adalah 

masa belajar pendidikan kejuruan menjadi lebih lama yaitu 4 tahun.  Saat ini 

mempromosikan pengembangan sistem  apprenticeship adalah tepat waktunya di 

Indonesia karena  memfasilitasi kaum muda dalam transisi mereka dari sekolah ke 

pekerjaan dan  mampu mengurangi pengangguran terbuka di kalangan muda. Namun ada 

beberapa kendala yang harus dihadapi pendidikan kejuruan untuk menerapkan hal 

tersebut saat ini, yaitu: i. belum tersedianya mitra dunia usaha dan dunia industri yang 

cukup, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan program 

apprenticeship, ii. kendala pelaksanaan kurikulum nasional dimana pemenuhan muatan 

pelajaran lain yang harus dipenuhi oleh pendidikan kejuruan sangat  besar, iii. perlunya 

aturan yang jelas untuk mendukung pola sertifikasi siswa pendidikan kejurun yang 

didasarkan pada kegiatan apprenticeship sebagai tambahan dari uji kompetensi, iv. belum 
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siapnya siswa secara teknis dan mental untuk terjun langsung ke dunia kerja dengan 

persiapan hanya 2 tahun, sementara beban materi pelajaran non-produktif sangat besar. 

Mengingat dampak positif apprenticeship dalam mengurangi tingkat 

pengangguran di kalangan muda, mempromosikan apprenticeship sudah selayaknya 

menjadi pertimbangan bagi Indonesia sebagai upaya untuk menjembatani pendidikan 

sekolah terutama output pendidikan kejuruan dan dunia kerja.  Kerja sama antara otoritas 

pendidikan dengan pekerja, serta perusahaan dengan serikat pekerja/buruh dalam  

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan. 

Pemerintah dapat memainkan peran katalis dalam mengajak penyelenggara pendidikan 

dan pelatihan, pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama dan menciptakan sinergi yang 

lebih besar untuk investasi di bidang permodalan manusia. Dialog dan kerja sama 

antarpihak ini dapat mengidentifikasi kebutuhan keterampilan secara lebih baik dan 

meningkatkan prospek kerja kaum muda. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sistem apprenticeship dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas output 

pendidikan kejuruan. 

2. Ssistem apprenticeship dapat mengurangi tingkat pengangguran di kalangan muda dan 

menjembatani pendidikan sekolah terutama output pendidikan kejuruan dan dunia 

kerja.  

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem 

apprenticeship. 

2. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem 

apprenticeship terhadap kualitas output pendidikan di Indonesia. 
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ABSTRAK 

 
Implementasi sistem informasi akademik dalam lingkungan perguruan 

tinggi digunakan untuk pengolahan data akademik. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan pendapat dari mahasiswa tentang kepuasan penggunaan SIA 

(sistem informasi akademik) di perguruan tinggi dengan menggunakan 

perguruan tinggi Pascasarjana Universitas Negeri Malang sebagai studi kasus.  

Metode pengumpulan data adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis 

data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan hasil 

observasi wawancara awal menunjukkan bahwa dalam penggunaan SIA sangat 

membantu mahasiswa dalam melakukan berbagai kegiatan yang bersifat online 

menurut pendapat mahasiswa di lingkungan pascasarjana UM. Kualitas sistem, 

informasi, layanan dan pemakaian sistem informasi akademik juga memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

akademik.  Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya 

perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan harus selalu ditingkatkan.  

 

Kata kunci: Kepuasan pengguna, Sistem Informasi Akademik, Manfaat Sistem 

Informasi Akademik. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang semakin   pesat   mendorong   organisasi atau 

perusahaan untuk mengembangkan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi.  

Sistem informasi  sangat  penting  dalam  proses pengambilan    keputusan,    oleh    karena 

itu  diperlukan  informasi  yang  relevan dengan  kebutuhan  organisasi  (Romney &  Paul,  

2012:25).  Teknologi dan sistem informasi menghasilkan informasi untuk   mendukung   

proses   monitoring dan   evaluasi   yang   dapat   membantu perusahaan dalam mengatur 

perencanaan jangka pendek seperti pembiayaan dan cash flow   (Ismail & King,   2005).   

Proses pengambilan keputusan merupakan wujud pengalokasian sumberdaya. Informasi 

memiliki nilai  ekonomis  jika informasi   tersebut   dapat   memfasilitasi keputusan   

pengalokasian   sumber   daya (Bodnar & Hopwood, 2006: 4). 

Seiring  dengan  kemajuan  teknologi, sistem   informasi   berkembang   menjadi 

sistem    informasi    berbasis    komputer sehingga  dapat  meningkatkan  kepuasan 

pengguna  karena  dapat  dengan  mudah melakukan   akses   untuk   pengambilan 

keputusan    (Irianto,    2012).    Menurut DeLone   &   Mc   Lean   Wirahutama, (2011)    
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kualitas    sistem informasi dan kualitas informasi yang memenuhi keandalan akan dapat 

memuaskan pengguna dan mengoptimalkan   kinerja   sehingga   perilaku pengguna   akan   

mendukung   penerapan teknologi informasi. Pencapaian kinerja juga berkaitan dengan 

tugas, kebutuhan, dan kemampuan individu dalam organisasi, karena sistem informasi 

dalam organisasi akan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan individu    (Triastuti, 

2008). 

  Dari hasil pengamatan di lingkungan mahasiswa pascasarjana yang sudah 

menerapkan sistem informasi terlihat bahwa prestasi akademik mahasiswa berkaitan erat 

dengan faktor kemampuan individu mahasiswa, media pembelajaran mahasiswa, sistem 

administrasi akademik khususnya ujian dan penilaian, serta relevansi dan dampak materi 

belajar dan sumber belajar. Namun terdapat beberapa hasil dari wawancara secara random 

dengan mahasiswa yang berada di lingkungan pascasarjana UM banyak pendapat yang 

dikemukakan seperti kelebihan dan kekurangan sistem informasi akademik (SIA) yang 

sudah ada. Untuk kelebihan menggunakan SIA yaitu dapat mempermudah mahasiswa 

dalam memprogram mata kuliah dikarenakan dengan kemajuan teknologi yang sudah 

maju dapat memudahkan mahasiswa dalam proses pengaturan jadwal matakuliah maupun 

yang lainya.  

  Selain itu terdapat beberapa kekurangan dengan penerapan SIA tersebut yaitu 

antara lain pelayanan SIA yang belum maksimal yaitu dalam permasalahan jaringan. 

Dikarenakan ada beberapa pendapat bahwa dalam menggunakan SIA pada jam tertentu 

koneksi jaringan seringkali tidak stabil dan lebih sering gangguan. Kemudian untuk 

mahasiswa baru juga kurang maksimal dalam penggunaan SIA, dikarenakan sebenarnya 

dalam menggunakan SIA banyak sekali yang bisa diakses antara lain pelayanan 

akademik, pelayanan informasi tentang kegiatan kampus seperti PPL, dan KKN, dan juga 

pelayanan akses perpustakaan. Namun untuk mahasiswa baru belum mengoptimalkan 

pelayanan akses perpustakaan dikarenakan pemahaman yang kurang tentang ketersediaan 

akses tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap keberadaan sistem informasi 

akademik yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mahasiswa serta dapat membantu 

keberhasilan proses belajar mengajar yang ada di perguruan tinggi. 
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METODE 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006 : 158). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh bukto data dari berupa foto beberapa narasumber yang 

berada dalam lingkungan mahasiswa pascasarjana UM, (2) metode kuesioner, yaitu 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2006 : 

151). Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan 

responden mengenai kepuasan mahasiswa dalam menggunakan SIA untuk proses 

pembelajaran. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Kejuruan Tahun 

ajaran 2014-2016 yang bejumlah 90 mahasiswa yang berada di lingkungan pascasarjana 

UM. Sampel dalam penelitian adalah 30 mahasiswa yang diambil secara acak. Teknik 

analisis data yang digunakan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:169) analisis 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau   menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Hasil dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara secara acak 

dengan mahasiswa di lingkungan pascasarjana. Peneliti menggunakan indikator seperti 

pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Indikator kisi-kisi wawancara 

No Indikator 

1 Sarana dan prasarana (koneksi internet) 

2 Kecepatan dalam mengakses 

3 Interface friendly (Tampilan menyenangkan) 

4 Kerahasiaan pengguna 

5 Menghemat waktu 

  Berdasarkan kisi-kisi wawancara peneliti melakukan wawancara secara langsung 

kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan secara acak dengan menggunakan acuan 

indikator tersebut. Indikator yang pertama sarana dan prasarana yaitu koneksi internet 
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yang mana berfungsi sangat penting dalam sistem informasi akademik karena SIA 

merupakan sistem informasi akademik yang berbasi online atau bergantung pada internet.  

  Menurut pendapat beberapa mahasiswa untuk menggunakan SIA harus ada 

koneksi internet dan hal tersebut memprmudah mahasiswa dalam akses sistem tersebut 

namun terdapat beberapa kendala yaitu meskipun dengan koneksi internet lebih 

mempermudah mahasiswa namun sering terjadi masalah yaitu eror. Eror tersebut 

dikarenakan pengguna yang menggunakan SIA jumlahnya memang banyak sehingga jika 

digunakan secara bersama-sama tentunya akan memperlambat koneksi internet tersebut. 

Jika dipersentasekan 20% mahasiswa mengeluh akan permasalahan koneksi internet yang 

lambat. Termasuk dalam indikator kedua yaitu kecepatan akses juga sagat berpengaruh 

dalam penggunaan SIA tersebut.   

  Indikator yang kedua yaitu Interface friendly (Tampilan menyenangkan). Peneliti 

menanyakan kepada mahasiswa tentang tampilan sistem informasi akademik yang ada di 

pascasarjana. Menurut bebrapa mahasiswa yang sudah menggunakan SIA mengatakan 

bahwa tampilan yang ada sudah cukup baik dalam kategori tampilan awal dari segi warna 

yang sudah kontras tidak terlalu mencolok, kemudian kelengkapan menu yang ada dalam 

SIA sudah lengkap sehingga mempermudah mahasiswa jika ingin mengakses selain 

untuk bidang akademik seperti layanan perpustakaan dan lain-lain. Jika dipersentasekan 

sebanyak 75% mahasiswa berpendapat interface  mudah dipahami dan menyenangkan. 

  Indikator ketiga yaitu kerahasiaan pengguna. Hasil dari wawancara untuk SIA di 

pascasarjana kerahasiaan pengguna sudah sesuai karena yang dapat mengakses informasi 

tersebut sesuai dengan individu masing-masing. Jika untuk mahasiswa yang dapat 

mengakses mahasiswa itu sendiri dan untuk dosen juga yang dapat mengakses dosen itu 

sendiri. Ada pengalaman dari salah satu mahasiswa yang pernah mengalami kejadian lupa 

kata sandi proses yang ditempuh lumayan panjang sehingga dari situ terlihat bahwa 

kerahasiaan sistem informasi tersebut sangat dijaga untuk melindungi  

dan memberikan rasa aman kepada pengguna bahwa tidak perlu mengkhawatirkan kalau 

kehilangan akun tersebut. 

  Indikator kelima adalah menghemat waktu. Sistem informasi akademik dikatakan 

efisien apabila mempermudah pengguna dalam pengoperasianya termasuk efisiensi 

waktu. Dari bebrapa pendapat mahasiswa saat menggunakan SIA waktu yang dibutuhkan 

untuk akses termasuk kategori mudah digunakan karena dapat diakses dimana saja dan 
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kapan saja selagi terdapat koneksi internet. Untuk sekarang penggunaan SIA juga bisa 

diakses tidak hanya menggunakan komputer namun bisa diakses menggunakan 

handphone, tablet dan lain-lain. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

  Berdasarkan hasil pengolahan dan analsisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penilaian kepuasan mahasiswa untuk memperoleh tingkat kepuasan tertinggi yaitu 

dengan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan akademik berbasis 

teknologi informasi seperti  dapat diakses hanya yang mempunyai account, menghemat 

waktu, mudah diakses dimana saja, terjaminnya kerahasiaan pengguna, interface/user 

friendly, koneksi cepat dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu pemeliharaan 

server utama dan cadangan serta pemeliharaan data berkelanjutan harus selalu 

diutamakan agar pengguna merasa puas terhadap layanan yang telah disediakan. Perlu 

adanya pembagian jam akses agar tidak terjasi kelambatan akses yang sering dikeluhkan 

oleh pengguna.  
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ABSTRAK 

 
Pertumbuhan industri busana khususnya bordir dan konveksi di 

lingkungan Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan selain mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat juga menimbulkan dampak negatif berupa 

peningkatan jumlah limbah perca yang cukup mengancam kelestarian 

lingkungan. Kecamatan Bangil didukung dengan adanya SMKN 1 Bangil 

Program Keahlian Tata Busana sebagai penyedia tenaga terampil di bidang 

busana. SMK dirancang untuk menghasilkan generasi adaptif yang mampu 

memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar. Upaya pemecahan permasalah 

limbah perca yaitu dengan mendesain pelatihan daur ulang limbah perca untuk 

dilaksanakan di SMK sekaligus untuk meningkatkan kompetensi dan kepedulian 

siswa terhadap lingkungan. Pengintegrasian pelatihan daur ulang dalam kegiatan 

belajar mengajar merupakan inovasi model pembelajaran keterampilan berbasis 

pada kebutuhan nyata. Pengimplementasian pelatihan daur ulang limbah perca 

dalam pembelajaran melibatkan peran industri yang telah berkecimpung 

dibidang daur ulang sehingga dapat memantapkan keterampilan yang dikuasai. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen dengan desain 

penelitian one shot case study dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi pelaksanaan pelatihan, 

kuisioner, dan penilaian kompetensi. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu 

siswa SMKN 1 Bangil Program Keahlian Tata Busana yang telah menempuh 

mata pelajaran dasar menjahit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan pelatihan daur ulang limbah perca sebagai model pembelajaran baru 

di SMK Program Keahlian Tata Busana yang sekaligus mengatasi permasalahan 

lingkungan dan meningkatkan kompetensi siswa. 

 

Kata kunci :  pelatihan daur ulang , limbah perca , model pembelajaran 

 

 

PENDAHULUAN  

Industri busana berkembang pesat dewasa ini, seiring dengan perubahan fungsi 

busana dari kebutuhan menjadi gaya hidup. Perkembangan industri ini turut mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain juga menjadi penyebab peningkatan 

jumlah limbah tekstil. Salah satu daerah di Jawa Timur yang terkenal dengan industri 

busana yaitu Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Limbah tekstil pada industri 

busana di Kecamatan Bangil didominasi potongan kecil/rejah kain atau perca, sedangkan 

limbah lain yang dihasilkan berupa sisa benang dan potongan kecil bahan pelapis busana 
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(viselin, kafner, trikot). Penanganan limbah perca di Kecamatan Bangil sama dengan 

penanganan sampah secara umum yaitu kumpul-angkut-timbun, berakhir di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Hal yang harus diwaspadai yaitu bahwa penguraian serat 

organik menghasilkan sejumlah besar gas ammonia dan metana yang sangat beracun dan 

berpotensi mencemari baik tanah maupun air (Caulfied, 2009:4). 

Perkembangan industri busana di Kecamatan Bangil didukung dengan adanya SMK 

Program Keahlian Tata Busana yang merupakan penyedia tenaga kerja terampil bagi 

industri. SMK sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan harus mampu menghasilkan 

lulusan yang peka/adaptif dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat dan 

industri serta mampu memberikan solusi atas kebutuhan tersebut melalui kompetensi 

yang dimiliki. SMKN 1 Bangil Program Keahlian Tata Busana pun telah menerapkan 

program Adiwiyata dalam kegiatan pembelajaran. Pelatihan daur ulang sebagai wujud 

inovasi model pembelajaran yang dimungkinkan dapat mengatasi permasalahan limbah 

perca sekaligus meningkatkan kompetensi dan kepedulian siswa terhadap lingkungan 

sekitar.  

 

URGENSI PERMASALAHAN LIMBAH PERCA 

Limbah perca dikhususkan pada sisa suatu usaha atau kegiatan (PP No.85 tahun 

1999 & UU No.18 tahun 2008) berupa potongan/rejahan kain dalam ukuran kecil dan 

tidak teratur dan tidak memiliki nilai untuk proses pembuatan. Limbah perca dibedakan 

berdasarkan penguraian yaitu biodegradable dan non-biodegradable fabric. 

Biodegradable fabric merupakan jenis tekstil berbahan baku alam (natural fabric) 

sehingga memiliki masa urai yang relatif singkat yaitu kurang lebih 3 bulan. Non-

biodegradable fabric merupakan jenis tekstil sintetis buatan industri (manufactured 

fabric) dan memiliki masa urai yang sangat lama yaitu 20 hingga 200 tahun. 

Limbah perca menyumbang 2% dari total sampah yaitu sekitar 0,7 juta ton per tahun 

dan paling banyak dihasilkan di Pulau Jawa (KNLH, 2008:5). Pulau Jawa menjadi sentra 

pengembangan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) karena tersedianya dukungan 

infrastruktur, energi, serta tenaga kerja terampil. Tingkat konsumsi pakaian di Indonesia 

berdasarkan perhitungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia mencapai 4,5kg per kapita atau 

total 1,13 juta ton pakaian per tahun (BKPM, 2011:87). Tingginya tingkat konsumsi dan 
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produksi pakaian di Pulau Jawa memicu terjadinya peningkatan jumlah limbah tekstil 

pula. 

Penanganan sampah di Indonesia baik sampah rumah tangga maupun industri masih 

menggunakan sistem kumpul-angkut-buang (Damanhuri, Padmi, 2011). Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) masih menjadi alternatif penanganan sampah yang paling 

murah. Limbah perca juga ditangani dengan cara yang sama yaitu menggunakan sistem 

kumpul-angkut-buang. Limbah perca memiliki karakteristik yang berbeda dengan limbah 

lain. Proses penguraian limbah perca menghasilkan gas metana dan ammonia yang sangat 

beracun dan berbahaya. Potensi pencemaran tanah, air dan udara di TPA akibat limbah 

perca sangatlah tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal pada industri bordir di 

Kecamatan Bangil, industri bordir skala kecil dengan kapasitas produksi 5 set mukena 

per hari, menghasilkan 500gram limbah perca per hari. Total 15kg limbah perca 

dihasilkan per bulan hanya untuk satu industri skala kecil. Jenis bahan yang banyak 

digunakan oleh industri bordir dan konveksi di Kecamatan Bangil yaitu katun polyester, 

campuran natural fabric dan manufactured fabric sehingga bisa dibayangkan masa 

urainya cukup lama karena mengandung serat sintetis. 

 

CARA PENGOLAHAN LIMBAH PERCA YANG MENINGKATKAN NILAI 

JUAL 

Sampah berdasarkan sifatnya dibedakan atas : 1) sampah yang mudah terurai 

(degradable waste), 2) sampah yang tidak terurai (non-degradable waste), 3) sampah 

yang mudah terbakar (combustible), dan sampah yang tidak mudah terbakar (non-

compustible) (Zulkifli, 2014:101). Upaya untuk mengurangi volume sampah ada empat 

cara (4R) yaitu: 1) Reduce (mengurangi) yakni upaya minimalisasi material yang 

dikonsumsi. 2) Reuse (menggunakan kembali) yakni menggunakan barang kembali yang 

bukan sekali pakai (disposable). 3) Recycle (mendaur ulang) yakni mengolah ulang 

barang yang telah digunakan sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. 4) Replace 

(mengganti) yakni mengganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama. 

Limbah perca masuk dalam golongan sampah yang mudah terbakar namun 

memiliki masa urai cukup lama tergantung bahan penyusunnya. Jumlah limbah perca 

semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan industri bordir dan konveksi di 

Kecamatan Bangil sehingga diperlukan upaya pengurangan volume limbah perca. Upaya 
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recycle (daur ulang) merupakan upaya pengolahan limbah perca yang paling 

menguntungkan, karena selain volume limbah perca berkurang juga menghasilkan nilai 

tambah. Kegiatan recycle untuk mengolah limbah perca menjadi produk kreatif 

membutuhkan keterampilan dan kreativitas. Tiap individu memiliki potensi dan 

kreativitas masing-masing, namun untuk memaksimalkannya perlu adanya latihan 

terbimbing, sehingga lebih terarah dan memenuhi tujuan yang diinginkan. 

Produk kreatif berbahan limbah perca memiliki tantangan tersendiri guna 

meningkatkan baik nilai produk maupun nilai jual. Nilai produk terkait dengan desain 

produk, kualitas produk, pemeliharaan produk, sedangkan nilai jual terkait dengan 

kemampuan produk untuk menarik minat beli konsumen, baik dari segi tampilan maupun 

fungsional. Produk kreatif daur ulang dikatakan tidak lagi menjadi limbah manakala 

mampu memiliki nilai produk dan nilai jual yang diprasyaratkan. Limbah perca yang 

didaur ulang mampu meminimalisir jumlah limbah yang dibuang ke TPA dengan 

memperpanjang masa penggunaan produk. 

 Limbah perca merupakan bahan sisa produksi yang harus dilakukan tahap awal 

berupa pembersihan meliputi pencucian hingga pensetrikaan agar bahan dapat digunakan 

sebagai bahan baku kembali. Tahap selanjutnya yaitu menentukan desain produk yang 

akan dibuat menggunakan bahan baku limbah perca. Riset pasar perlu dilakukan dalam 

tahapan ini, dikarenakan selera konsumen berkembang dan menunjukkan kecenderungan 

tertentu. Bimbingan dari pelaku industri kreatif dibutuhkan dalam hal ini untuk 

mengajarkan keterampilan mengkreasikan produk sehingga layak jual. Gambar 1.1 

menunjukkan produk kreatif berupa tas tangan berbahan limbah perca yang dibuat dengan 

teknik origami fabric.  

 

Gambar 1.1 Tas tangan dengan teknik origami fabric 

Tahap selanjutnya yaitu penguasaan keterampilan membuat produk kreatif 

berbahan limbah perca. Keterampilan yang menjadi prasyarat dalam membuat produk 
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kreatif berbahan limbah perca yaitu keterampilan menjahit dengan tangan. Teknik yang 

dapat digunakan untuk mengkreasikan limbah perca antara lain: teknik quilting, teknik 

aplikasi, teknik origami (melipat), dan teknik mengikat. Pemilihan teknik disesuaikan 

dengan karakteristik perca dan desain produk yang telah dirancang. Tahap akhir yang 

harus dikuasai yaitu pemasaran produk. Pengetahuan mengenai penawaran produk, 

promosi produk, pengemasan produk perlu diajarkan sehingga produk dapat dijangkau 

oleh konsumen dan memberikan keuntungan secara finansial.   

 

PELATIHAN DAUR ULANG SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

SMK sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan, terkait langsung dengan 

penyiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. Siswa sebagai calon pelaku industri 

dibekali dengan keterampilan sesuai program keahlian, kemampuan kognitif dalam 

bidang tersebut dan dibelajarkan untuk bersikap positif sesuai dengan kebutuhan industri. 

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus memperhatikan perubahan teknologi yang 

dapat mempengaruhi budaya dan cara hidup manusia, mobilitas yang cepat dimana 

pendidikan membantu peserta didik dalam menaiki tangga sosial dan ekonomi, dsb 

(Calhoun dan Finch, 1982 dalam Sonhadji, 2013:154). Penyelenggaraan pendidikan juga 

harus mempertimbangkan koherensi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja ditinjau 

dari aspek manfaat, baik bagi lulusan dan masyarakat, juga aspek kebutuhan nyata 

(Reksoatmodjo, 2010:23).  Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan (SMK) harus bisa menghasilkan output yang peka (adaptif) dalam menghadapi 

perubahan yang ada di masyarakat dan industri serta mampu memberi solusi atas 

kebutuhan masyarakat dan industri melalui kompetensi yang dimiliki. 

Pembelajaran keterampilan merupakan suatu rangkaian stimulus-respon yang 

bertujuan untuk menguasai konsep (kognitif), adanya perubahan sikap (afektif), dan 

penguasaan keterampilan (psikomotorik). Proses belajar keterampilan memiliki beberapa 

kekhasan (Klausmeier dalam Uno, 2012:198) yaitu antara lain: (1) peralihan dari kontrol 

sengaja ke kontrol otomatis. (2) Gerakan mula-mula samar-samar, tidak jelas, kemudian 

menjadi semakin jelas dan nyata, baik dalam kualitas dan kuantitasnya. (3) Umpan balik 

menjadi semakin cepat. (4) Pola gerakan semakin lama semakin terorganisasi. (5) Hasil 

akhir berupa kinerja yang menjadi semakin stabil.  
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Tahap-tahap belajar keterampilan terdiri atas tiga tahapan (Klausmeier dalam Uno, 

2012:199) yaitu: (1) Tahap kognitif, merupakan tahap siswa mengkaji dan memikirkan 

bagaimana melakukan keterampilan tersebut. Konsep dasar terkait dengan materi 

pelatihan disampaikan pada siswa dalam tahap ini, dapat berupa pembelajaran langsung 

(direct instruction) dari pelatih maupun disampaikan dalam bentuk modul yang dipelajari 

secara mandiri dengan bimbingan pelatih. (2) Tahap intermediate/pengorganisasian, 

merupakan tahapan membelajarkan keterampilan melalui reseptor-efektor-umpan balik. 

Kegiatan mengorganisasikan keterampilan dilakukan dengan metode demonstrasi 

terbimbing. Stimulus diberikan oleh pelatih sehingga muncul respon siswa yang 

diarahkan oleh pelatih kepada keterampilan yang diinginkan untuk dikuasai (tujuan 

pelatihan). (3) Tahap penyempurnaan merupakan tahap menyempurnakan keterampilan 

secara komprehensif. Mengotomatiskan keterampilan yang dikuasai dengan cara 

pengulangan, sehingga keterampilan dikuasai secara menyeluruh, tidak lagi per bagian.  

Model pembelajaran keterampilan sejalan dengan konsep pelatihan. Pelatihan dapat 

diterapkan dikarenakan beberapa alasan yaitu: (1) ada sejumlah jenis keterampilan yang 

harus dikuasai, (2) latihan diperlukan untuk menguasai keterampilan tersebut, dan (3) 

hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori (Peter dalam Kamil, 2012:6). Titik berat 

dari kegiatan pelatihan yaitu kegiatan terencana yang dimanajemen sedemikian rupa 

untuk suatu tujuan yang “spesifik”, dilaksanakan dalam jangka pendek (short term) 

dengan metode pembelajaran yang disesuaikan menurut kebutuhan pelatihan 

(inkonvensional). Pelatihan memiliki manajemen tersendiri diluar kegiatan pembelajaran 

di kelas, namun dalam pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan standar kompetensi 

tertentu yang relevan, maupun dilaksanakan diluar jam pelajaran. Pelatihan daur ulang 

limbah perca di SMKN 1 Bangil diintegrasikan dengan mata pelajaran kewirausahaan 

dengan pertimbangan mata pelajaran kewirausahaan memiliki tujuan akhir yang sama 

yaitu menghasilkan produk kreatif yang bernilai jual. 

Pelatihan daur ulang merupakan kegiatan membelajarkan peserta pelatihan 

sehingga mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan daur ulang. Pembelajaran 

daur ulang harus mengintegrasikan pendidikan lingkungan terkait dengan pengetahuan 

macam-macam limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan, pemeliharaan 

lingkungan, lebih spesifik membahas mengenai jenis limbah perca dan dampaknya 

terhadap lingkungan. Pembelajaran keterampilan mendaur ulang limbah perca terkait 
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dengan teknik mengkreasikan limbah perca antara lain : teknik quilting, teknik aplikasi, 

teknik origami (melipat), dan teknik mengikat (dapat dipilih sesuai kebutuhan).  

Pelatihan daur ulang sebagai model pembelajaran keterampilan terdiri atas delapan 

tahapan kegiatan yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel 1.1 yaitu antara lain: (1) Orientasi 

peserta pelatihan terhadap permasalahan nyata, (2) Pembelajaran konsep lingkungan 

melalui modul, (3) Penentuan kelompok belajar, (4) Orientasi keterampilan membuat 

produk kreatif dengan teknik daur ulang, (5) Demonstrasi oleh pelatih, (6) Proses belajar 

keterampilan daur ulang, (7) Presentasi hasil pelatihan, (8) Evaluasi produk pelatihan.  

Tabel 1.1 Sintaks Pelatihan Daur Ulang (Model Pembelajaran Keterampilan) 

Tahap Kegiatan Kegiatan Pelatih Kegiatan Peserta 

Tahap 1 Orientasi peserta 

pelatihan terhadap 

permasalahan nyata 

Pelatih memberikan gambaran 

permasalahan di lingkungan 

sekitar sekolah terkait dengan 

urgensi limbah perca dan 

dampak negatif terhadap 

lingkungan. 

Peserta terbuka wawasan dan 

menyadari bahaya akibat 

limbah perca terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

Tahap 2 Pembelajaran konsep 

lingkungan melalui 

modul 

Pelatih memberikan modul 

sebagai media pembelajaran 

konsep mengenai pendidikan 

lingkungan. 

Peserta secara mandiri 

mempelajari konsep singkat 

mengenai pendidikan 

lingkungan. 

Tahap 3 Penentuan kelompok 

belajar 

Pelatih membagi peserta 

dalam kelompok belajar 

terbagi secara merata 

berdasarkan kemampuan 

peserta. 

Peserta terbagi dalam 

kelompok dan belajar 

bersama untuk menguasai 

pengetahuan dan 

keterampilan yang dilatihkan. 

Tahap 4 Orientasi keterampilan 

membuat produk kreatif 

dengan teknik daur 

ulang  

Pelatih memberikan stimulus 

berupa hasil jadi produk 

kreatif berbahan limbah, 

menyampaikan pengetahuan 

teknik daur ulang limbah, dan 

pembuatan produk kreatif, 

hingga pemasaran produk.  

Peserta muncul imajinasinya 

terkait kreasi daur ulang 

limbah perca dan bertambah 

pengetahuannya terkait daur 

ulang, produk kreatif dan 

pemasaran produk.  

Tahap 5 Demonstrasi oleh 

pelatih 

Pelatih mendemonstrasikan 

teknik daur ulang limbah 

perca hingga menjadi produk 

kreatif. 

Peserta memperhatikan 

demonstrasi dan memberikan 

umpan balik berupa 

pertanyaan terkait 

keterampilan yang dilatihkan. 

Tahap 6 Proses belajar 

keterampilan daur 

ulang 

Pelatih membimbing dan 

mengamati peserta dalam 

membuat produk kreatif daur 

ulang. Memberikan respon 

atas kesulitan peserta. 

Peserta secara berkelompok 

mempraktekkan pembuatan 

keterampilan daur ulang 

limbah perca dan 

mengorganisasikannya 

bersama anggota kelompok. 

Tahap 7 Presentasi hasil 

pelatihan 

Pelatih memperhatikan 

dengan seksama, 

mengevaluasi dan 

memberikan pertanyaan 

terkait presentasi. 

Peserta mempresentasikan 

produk kreatif yang dibuat 

dari segi desain, teknik 

pembuatan, dan strategi 

pemasaran. 

Tahap 8 Evaluasi produk 

pelatihan 

Pelatih memberikan penilaian 

terkait proses pembuatan 

Peserta menyusun langkah 

perbaikan untuk 
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(kinerja), kerjasama antar 

anggota, penilaian produk 

kreatif dan penilaian 

presentasi. Pelatih memotivasi 

peserta untuk menerapkan 

keterampilan yang telah 

dikuasai dalam kehidupan 

sehari-hari. 

pengembangan produk daur 

ulang limbah perca 

selanjutnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Pelatihan daur ulang limbah perca yang dirangkai dalam bentuk model 

pembelajaran keterampilan dilaksanakan dalam bentuk penelitian quasi eksperimen. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu one shot case study untuk melihat pelaksanaan 

pelatihan daur ulang limbah perca di SMK program keahlian Tata Busana, selanjutnya 

dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian yang dikenai perlakuan 

yaitu siswa SMKN 1 Bangil program keahlian Tata Busana yang telah menempuh standar 

kompetensi menjahit dasar. 

Tabel 1.2 Sampel penelitian siswa SMKN 1 Bangil program Keahlian Tata Busana 

Kelas Jumlah Kelas Total Siswa 

X 3 50 orang 

XI 2 72 orang 

XII 2 69 orang 

Total Sampel 191 orang 

 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi pelaksanaan yang dilakukan 

oleh pengamat untuk mengukur ketepatan pelaksanaan pelatihan daur ulang.  Kuisioner 

untuk mengukur kebermanfaatan pelatihan bagi peserta pelatihan yang diisi oleh peserta 

pelatihan. Penilaian kompetensi oleh pelatih terkait proses belajar keterampilan dan 

penilaian produk kreatif. Hasil observasi pelaksanaan dianalisis dengan prosentase untuk 

mengetahui ketepatan pelaksanaan pelatihan sesuai sintaks. Kuisioner dianalisis secara 

kuantitatif untuk mengetahui efesiensi pelatihan. Penilaian kompetensi dianalisis dalam 

bentuk prosentase untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta atas pelatihan yang 

diajarkan. 

 

KESIMPULAN 

Desain pelatihan daur ulang limbah perca sebagai model pembelajaran 

keterampilan merupakan integrasi kegiatan pelatihan dalam bentuk pembelajaran di kelas 

yang menjadikan permasalahan nyata di lingkungan sekitar sebagai materi pembelajaran. 
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Sintaks pelatihan daur ulang terdiri atas 8 tahap yaitu: 1) Orientasi peserta pelatihan 

terhadap permasalahan nyata, (2) Pembelajaran konsep lingkungan melalui modul, (3) 

Penentuan kelompok belajar, (4) Orientasi keterampilan membuat produk kreatif dengan 

teknik daur ulang, (5) Demonstrasi oleh pelatih, (6) Proses belajar keterampilan daur 

ulang, (7) Presentasi hasil pelatihan, (8) Evaluasi produk pelatihan. Tahapan tersebut 

diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran berupa penguasaan konsep pendidikan 

lingkungan dan daur ulang, penguasaan keterampilan daur ulang dan muncul perubahan 

sikap untuk lebih peduli pada lingkungan. SMKN 1 Bangil menjadi tempat yang dipilih 

untuk melaksanakan pelatihan karena urgensi permasalahan limbah yang terjadi di 

lingkungan Kecamatan Bangil sebagai dampak pesatnya pertumbuhan industri bordir dan 

konveksi. Penerapan pelatihan daur ulang limbah perca di SMKN 1 Bangil program 

keahlian Tata Busana sekaligus membawa harapan untuk mencetak generasi adaptif yang 

peka untuk berkonstribusi menyelesaikan permasalahan lingkungan melalui keterampilan 

yang dimiliki. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BKPM. (2011). Kajian Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil. Retrieved 

from http://regionalinvestment.bkpm.go.id/ 

Caulfield, Kerryn. (2009). Source of Textiles Waste in Australia. Retrieved from 

http://nacro.org.au/  

Damanhuri, Enri & Padmi, Tri. (2011). Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah. Retrieved 

from http://hmtl.itb.ac.id/ 

Kamil, Mustofa. (2012). Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi). 

Bandung. Alfabeta 

Peraturan Pemerintah No.85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

(1999). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Retrieved from 

http://esdm.go.id/ 

Reksoatmodjo, Tedjo Narsoyo. (2010). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan. Bandung. Refika Aditama. 

Sondhadji, Ahmad. (2013). Manusia, Teknologi, dan Pendidikan (Menuju Peradaban 

Baru). Malang. UM Press 

Statistik Persampahan Indonesia Tahun 2008. (2008). Kementerian Negara Lingkungan 

Hidup (KNLH). Retrieved from http://www.ampl.or.id/digilib/ 

Surprisingly Compostable Textiles. (2015). Retrieved from http://www.hearts.com/ 

Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.(2008). Kementerian 

Lingkungan Hidup. Retrieved from http://menlh.go.id/ 



 

306 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Uno, Hamzah B. (2012). Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar 

yang Kreatif dan Efektif. Jakarta. Bumi Aksara 

Zulkifli, Arif. (2014). Dasar-dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta. Salemba Teknika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

307 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

KONTRIBUSI IMPLEMENTASI PROGRAM COMPETENCY BASED 

TRAINING (CBT), SARANA-PRASARANA DAN MOTIVASI BELAJAR 

TERHADAP KOMPETENSI PESERTA DIKLAT UPT PK SINGOSARI 
 

Akbar Joko Ainul Yaqin 

Universitas Negeri Malang 

 

ajokoaye@yahoo.com 

 

 
ABSTRAK 

 
Saat ini dunia pendidikan sebagai penghasil tenaga terampil, masih belum 

diserap sepenuhnya oleh dunia industri. Hal ini disebabkan kurangnya 

keterkaitan maupun kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan 

dunia industry. Pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) atau sekarang lebih 

dikenal dengan Unit Pelatihan Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) merupakan 

salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dalam 

meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia melalui pelaksanaan 

pemberdayaan UPT-PK, masih terdapat kekurangan dan permasalahan yang 

terjadi. Permasalahan yang dihadapi saat ini pada umumnya terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang kurang maksimal, yakni 

keterbatasan sarana prasarana, serta lingkungan belajar yang tidak serupa dengan 

dunia kerja. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidaksiapan lulusan dalam 

memasuki dunia kerja. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh secara langsung Implementasi Program Competency Based Training 

(CBT), Sarana-Prasarana dan Motivasi Belajar terhadap kompetensi kejuruan 

dan untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung Implementasi Program 

CBT, Sarana-Prasarana dan terhadap Motivasi Belajar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan kuantitatif dengan path analysis model persamaan struktural. Teknik 

pengumpulan data menggunakan lembar observasi, angket, dan tes. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 72 peserta diklat dan teknik sampel menggunakan 

proportional random sampling. Teknik analisis data yang digunakan  yaitu 

analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

 

Kata kunci :  CBT, sarana-prasarana, motivasi, kompetensi. 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi, ekonomi dan perdagangan telah memacu perubahan 

struktur ekonomi dan industri yang tentunya akan mempengaruhi jumlah kebutuhan 

tenaga kerja sebagai sumber daya manusianya. Berbagai upaya dilakukan oleh 

Pemerintah untuk peningkatan mutu sumber daya manusia agar kualitas tenaga kerja di 

Indonesia semakin meningkat, dan tidak kalah dengan kualitas tenaga kerja asing. Dengan 

meningkatknya kualitas tenaga kerja Indonesia, maka kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri semakin terbuka lebar, sehingga 

mengurangi angka pengangguran. Menurut Jefriando (2016) kepala BPS menjelaskan 
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tingkat pengangguran di Indonesia pada februari 2016 mencapai 7,02 juta orang dan 

didominasi oleh lulusan tingkat SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih banyak 

angkatan kerja muda yang masih berketerampilan rendah. Meningkatnya tingkat 

pengangguran dengan keterampilan yang rendah tersebut, menjadi tugas besar bagi 

bangsa ini dalam meningkatkan SDM rakyatnya. 

Pemberdayaan Balai Latihan Kerja atau sekarang lebih dikenal dengan Unit 

Pelatihan Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) merupakan salah satu solusi untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dalam meningkatkan kualitas tenaga 

kerja di Indonesia melalui pelaksanaan pemberdayaan UPT-PK, masih terdapat 

kekurangan dan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang dihadapi saat ini pada 

umumnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang kurang 

maksimal, yakni keterbatasan sarana prasarana, serta lingkungan belajar yang tidak 

serupa dengan dunia kerja. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidaksiapan lulusan dalam 

memasuki dunia kerja. Dari kondisi tersebut, tujuan dari kegiatan pelatihan UPT PK akan 

sulit terwujud. 

Menurut Disty dalam Suara Indrapura (2012) menjelaskan bahwasanya UPT PK 

Singosari dibawah Disnakertrans Jawa Timur kondisinya memperihatinkan. Lembaga 

pelatihan tersebut belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat 

dilihat dari banyak peralatan praktik yang berusia mencapai 20 tahun dan hampir sebagian 

besar ruang praktik kurang layak. Kondisi ini merupakan gambaran kecil dari 60 BLK 

yang ada di Jawa Timur, dimana rata-rata dengan kondisi yang memprihatinkan.  

Program kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang dilaksanakan di UPT-PK 

Singosari sudah menerapkan program Competency Based Training (CBT) atau yang 

sering disebut dengan Pelatihan berbasis kompetensi (PBK). Dalam program CBT 

menurut Gonczi (1998: 38) pencapaian atau ujian kompetensi dapat dilakukan saat 

peserta diklat sudah siap. Dengan proses pelatihan seperti ini akan memotivasi peserta 

diklat untuk menguasai kompetensi yang akan diujikan. Wingkel menjelaskan, jika 

peserta diklat mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar, maka peserta diklat tersebut 

dapat mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan dengan penuh semangat sehingga apa 

yang menjadi tujuannya dapat tercapai (Winkel, 1984). Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya terhambat oleh kondisi sarana prasarana yang kurang memadai. Dengan 
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kondisi tersebut, lembaga pelatihan akan kesulitan dalam menyiapkan dan memenuhi 

kebutuhan calon tenaga kerja industri yang mandiri, profesional, dan kompeten.  

Kompetensi yang dimiliki lulusan lembaga pelatihan merupakan modal utama 

untuk bersaing di tingkat global. Sejalan dengan tuntutan dunia kerja akan penguasaan 

kompetensi, maka kompetensi peserta diklat dalam kaitan dengan kesiapan kerja menjadi 

penting. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pelatihan kerja di UPT PK Singosari mulai 

dari proses kegiatan pelatihan yang mengimplementasikan CBT, kondisi sarana dan 

prasarana yang memadai serta motivasi peserta diklat yang tinggi diharapkan akan 

menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di tingkat global. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh implementasi program CBT secara langsung 

terhadap kompetensi peserta diklat UPT PK Singosari. (2) Untuk menguji pengaruh 

sarana prasana secara langsung terhadap kompetensi peserta diklat UPT PK Singosari. 

(3) Untuk menguji pengaruh motivasi secara langsung terhadap kompetensi peserta diklat 

UPT PK Singosari. (4) Untuk menguji pengaruh implementasi program CBT secara 

secara tidak langsung terhadap kompetensi melalui motivasi peserta diklat UPT PK 

Singosari. (5) Untuk menguji pengaruh sarana prasarana secara secara tidak langsung 

terhadap kompetensi melalui motivasi peserta diklat UPT PK Singosari. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kontribusi implementasi program 

CBT dan sarana prasana melalui motivasi belajar terhadap kompetensi peserta diklat. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

path analysis model persamaan struktural. Disebut model struktural yaitu apabila setiap 

variabel terikat/endogen secara unik keadaannya ditentukan oleh seperangkat variabel 

bebas/eksogen (Riduwan, 2011:141). 

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah (1) Variabel eksogen : kompetensi 

peserta diklat. (2) Variabel intervening : motivasi belajar. (3) Variabel eksogen: 

Implementasi pembelajaran CBT dan Sarana prasarana. 

 Berdasarkan rincian variabel di atas, maka gambaran hubungan antara kedua 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar Hubungan Kausal antar Variabel 

Keterangan 

 

 

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah peserta diklat program pelatihan 

kejuruan otomotif jurusan Teknik Motor Bensin UPT PK Singosari Malang. Jumlah 

populasi penelitian ini diperkirakan berjumlah 72 peserta diklat.karena subjek dari 

penelitian tergolong sedikit, maka lebih baik subjek tersebut diambil keseluruhan. 

Penyusunan dan pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan cara 

menentukan variabel penelitian yang kemudian dijabarkan dalam sub-sub variabel. Sub-

sub variabel ini dijabarkan kembali menjadi indikator dan dari indikator dijabarkan 

menjadi diskriptor. Langkah selanjutnya adalah menyusun format instrumen penelitian 

yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengambilan data baik dari observasi 

maupun dari responden dalam mengisikan angket. Instrumen untuk tiap variabel dalam 

penelitian ini dijabarkan pada tabel 1 

Tabel 1. Jabaran variable penelitian 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Deskriptor Instrumen Sumber 

Implementasi 

program 

CBT (X1) 

Persiapan a. Menginformasika

n unit-unit 

kompetensi yang 

siap dilatihkan 

b. Menginformasika

n proses/ tahapan 

pelatihan berbasis 

kompetensi yang 

akan diikuti 

 

 

- Menjelaskan 

unit-unit 

kompetensi 

- Menjelaskan 

alur unit 

kompetensi 

- Menjelaskan 

paket pelatihan 

- Menjelaskan 

paket-paket 

Angket Peserta 

diklat 

Hubungan kausal / pengaruh langsung 

Hubungan korelasional 
Hubungan kausal / pengaruh tidak langsung 

Kompetensi 
Peserta diklat (Z) 

Ρyx2 

Ρzy 

Ρzx1 
ε2 

ε1 

r13 

Ρzx2 

Ρyx1 

Implementasi 
Program CBT (X1) 

Sarana Prasarana 
(X2) 

Motivasi 
Belajar (Y) 
 

315 
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c. Menginformasika

n proses 

sertifikasi 

d. Menilai bukti-

bukti kemampuan 

awal peserta 

pelatihan 

e. Melakukan 

kesepakatan 

mengenai Unit-

unit yang dipilih 

serta Waktu dan 

proses 

administrasi 

lainnya 

pelatihan yang 

ada di institusi 

- Menjelaskan 

pengakuan 

kemampuan 

awal 

- Menjelaskan 

Pelaksanaan 

Pelatihan 

- Menjelaskan 

proses 

sertifikasi 

- Menginformasi

kan syarat untuk 

lulus sertitifikasi 

- Pengumpulan 

dokumen-

dokumen 

pendukung  

- verifikasi 

dokumen-

dokumen 

pendukung 

terhadap unit 

kompetensi 

yang akan 

dilatih  

- Waktu dan 

proses 

administrasi 

lainnya 

 Pelaksanaan a. Penyiapan 

peralatan dan 

perlengkapan 

 

 

 

 

 

b. Penyiapan 

sumber-sumber 

belajar 

 

 

 

 

c. Proses pelatihan 

 

 

 

 

 

 

c. Proses 

dokumentasi  

(recording) 

- Gedung kantor, 

workshop, 

kelas, 

laboratorium, 

dan 

perpustakaan; 

- Peralatan dan 

mesin; 

- Perlengkapan 

keselamatan 

kerja; 

- Bahan latihan; 

- Media 

pembelajaran 

- Menyiapkan 

program 

pelatihan sesuai 

dengan unit 

kompetensi 

yang 

ditetapkan; 

- Menetapkan 

instruktur dan 

mentor 

- Menyediakan 

sarana dan 

fasilitas 

  



 

312 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

pelatihan off 

the job dan on 

the job; 

- Menetapkan 

metode 

pelatihan yang 

dianggap 

paling tepat 

untuk bidang 

kompetensi 

tertentu; 

- Memonitor 

pelaksanaan 

kegiatan 

pelatihan off 

dan on the job 

yang sedang 

dilaksanakan. 

- Dokumen 

peserta 

pelatihan 

diasrsipkan 

- Sertifikat 

pelatihan 

diterbitkan oleh 

lembaga 

penyelenggara 

pelatihan yang 

bersangkutan 

 Evaluasi a. Pelaksanaan 

Evaluasi 

 

b. Menginformasik

an hasil evaluasi 

kepada peserta 

- Pencapaian 

tujuan pelatihan 

- Fleksibilitas 

perubahan-

perubahan yang 

terpaksa 

dilakukan 

- Hasil pelatihan 

disampaikan 

kepada peserta 

diklat 

  

Sarana 

prasarana 

(X2) 

Ruang kelas - Standart ruang 

kelas 

 

 

 

- Kelengkapan sarana 

ruang kelas 

- jumlah minimum 

ruang kelas 

- kapasitas 

maksimum ruang 

kelas 

- perabot ruang 

kelas meliputi 

kursi dan meja 

- media papan 

tulis 

- perlengkapan K3 

- jenis sarana 

ruang kelas 

sesuai  dengan 

rasio 

Angket 

 

 

Lembar 

observasi 

Peserta 

diklat 

 

Peneliti 

 Ruang 

praktek 

- Standart ruang 

praktek 

 

- Luas minimum 

ruang praktek 
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- Kelengkapan sarana 

ruang praktek 

- Area kerja 

praktek 

- Ruang 

penyimpanan 

- Ruang instruktur 

- perabot ruang 

praktek meliputi 

kursi dan meja 

kerja 

- lemari 

penyimpanan alat 

dan bahan 

- media papan tulis 

- perlengkapan K3 

- trainer/media 

pekerjaan 

kelistrikan 

 Kepustakaa

n  

- referensi buku 

manual 

- keberadaan buku 

manual 

  

Motivasi 

belajar (Y) 

Motivasi 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Keuletan  

 

- Ketekunan dalam 

mengikuti 

pelatihan   

- Mengerahkan 

kemampuan dan 

tidak menyerah   

- Berusaha 

menyelesaikan 

tugas yang sulit  

Menyelesaikan 

tugas dengan 

cepat dan baik  

angket Peserta 

diklat 

  - Tingkat Presensi  

 

 

 

 

 

- Tanggung Jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pencapaian Prestasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Berangkat/pulang 

tepat waktu    

- Mengisi daftar 

hadir presensi 

tiap bulan   

- Mengikuti 

kegiatan selain 

pelatihan 

 

- Menyelesaikan 

segala jenis 

pekerjaan 

- Penyelesaian 

pekerjaan yang 

tertunda   

- Memperbaiki 

kesalahan   

- Belajar lebih giat   

 

- Memperhatikan 

kualitas dan 

profesionalitas   

- Kesempatan 

aktualisasi diri   

- Penghargaan dari 

instruktur 
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- Dorongan untuk 

mencapai kemajuan  

 

 

 

- Profesi mekanik 

mendatangkan 

keberhasilan   

 

- Mengerjakan 

tugas dengan 

lebih baik   

- Berusaha untuk 

maju   

- Bersaing menjadi 

yang terbaik 

Kompetensi 

peserta diklat 

(Z) 

 - Menjelaskan 

fungsi sistim 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Menyebutkan 

jenis-jenis sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Membaca 

diagram sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Menjelaskan cara 

kerja sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Memeriksa / 

mengganti / 

menyetel sistem 

kelistrikan dan 

komponennya 

- Menguji kerja 

dari sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Memeriksa / 

menyetel / 

memasang sistem 

kelistrikan dan 

komponennya 

- Membaca dan 

melaksanakan 

pekerjaan sesuai 

dengan buku 

pedoman reparasi. 

- Menjelaskan 

fungsi sistim 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Menyebutkan 

jenis-jenis sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Membaca 

diagram sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Menjelaskan cara 

kerja sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Memeriksa / 

mengganti / 

menyetel sistem 

kelistrikan dan 

komponennya 

- Menguji kerja 

dari sistem 

kelistrikan dan 

komponennya. 

- Memeriksa / 

menyetel / 

memasang sistem 

kelistrikan dan 

komponennya 

- Membaca dan 

melaksanakan 

pekerjaan sesuai 

dengan buku 

pedoman reparasi 

Dokumenta

si 

Peserta 

diklat 

 

 

Uji coba instrumen yang dilakukan yaitu a) uji validitas instrument, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total dengan menggunakan korelasi Product 

Moment, b) uji reliabilitas instrument yang diuji dengan cronbach’s alpha. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel. Sedangkan 
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Analisis statistik inferensial digunakan untuk mengetahui hasil uji hipotesis penelitian, 

melalui analisis korelasi dan regresi linear baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dari analisis data dilakukan dengan menggunakan path analisis. Untuk hubungan 

kausal atau hubungan secara langsung dilakukan dengan cara mencari hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan untuk pengaruh secara tidak langsung 

dilakukan dengan cara mencari korelasi variabel bebas dan variabel terikat melalui 

variabel intervening terlebih dahulu. 

Untuk hasil data yang diperoleh akan dalakukan pengujian hipotesis dengan 

analisis korelasional dan regresi linear dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis 

normalitas dan linearitas. 
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ABSTRAK 

 

E-Learning digunakan sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam 

Implementasi E-learning dibutuhkan evaluasi untuk menilai dan mengukur 

pencapaian keterlaksanaannya. E-Learning di SMKN 2 Malang yang baru 

berjalan kurang dari 1 tahun diketahui belum dievaluasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk:(1)mendeskripsikan kesiapan user (siswa dan guru) menggunakan e-class 

software system;(2) mendeskripsikan kelengkapan sarana dan prasarana 

pendukung e-learning; (3) mendeskripsikan perangkat pendukung sistem yang 

tersedia; (4) mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan e-

learning sebagai media pembelajaran. E-class merupakan penerapan dari 

pengembangan software e-front (e-learning software). Penelitian ini merupakan 

penelitian evaluasi dengan penerapan model goal free evaluation, yaitu 

penelitian yang lebih memerhatikan kinerja suatu sistem, dengan cara 

mengidentifikasi proses-proses yang berjalan di dalamnya, tidak menilai hasil 

akhir. Penggunaan model GFE karena E-learning di SMKN 2 Malang masih 

dalam tahap pengembangan dan penerapan e-class software system. Data 

dikumpulkan melalui angket dan observasi, kemudian data dianalisis secara 

deskriptif. Analisis deskriptif dari pengumpulan data ini digunakan sebagai 

acuan perbaikan sistem ataupun sarana prasarana serta tingkat kesiapan user dan 

untuk mengetahui keefektifan penerapan e-learning di SMKN 2 Malang. Hasil 

penelitian ditunjukkan bila kesiapan user (siswa dan guru) melaksanakan e-

learning kurang efektif ditunjukkan dengan hasil presentase sebesar 67,29%, 

sarana dan prasarana belum mendukung e-learning secara maksimal, sistem e-

learning belum tersedia sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan meminimalisir 

faktor penghambat e-learning serta meningkatkan faktor pendukung e-learning. 

 

Kata kunci : evaluasi, goal free evaluation,e-front, e-learning, e-class, SMK. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan dalam hal ini e-learning 

untuk penyebaran informasi dan komunikasi. Istilah e-learning merupakan gabungan dari 

dua kata, yaitu E yang merupakan singkatan dari electronic (elektronik) dan learning 

(belajar) E-learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance learning) yang 

memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan/atau internet (Hamdani, 

2011:116). Penerapan e-learning disekolah membutuhkan kesiapan baik guru dan siswa 
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maupun sarana dan prasarana. Dalam Implementasi E-learning dibutuhkan evaluasi 

untuk menilai dan mengukur pencapaian keterlaksanaannya.  

Salah satu sekolah yang secara konsisten ingin meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah SMKN 2 Malang. SMK ini 

merupakan sekolah yang telah mempersiapkan pengembangan model pembelajaran e-

learning. Pemanfaatan e-learning pada sebuah institusi pendidikan menengah dibutuhkan 

untuk membantu guru dan siswa meningkatkan kualitas pendidikan. E-Learning di 

SMKN 2 Malang yang baru berjalan atau dikembangkan kurang dari 1 tahun dan 

diketahui belum dievaluasi. Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah yakni 

mengukur dan menilai. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan 

tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan (Arikunto, 2013:3).  

Penelitian ini bertujuan untuk:(1) mendeskripsikan kesiapan user (siswa dan guru) 

menggunakan e-class software system;(2) mendeskripsikan kelengkapan sarana dan 

prasarana pendukung e-learning; (3) mendeskripsikan perangkat pendukung sistem yang 

tersedia; (4) mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan e-learning 

sebagai media pembelajaran.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan penerapan model goal free 

evaluation, yaitu penelitian yang lebih memerhatikan kinerja suatu sistem, dengan cara 

mengidentifikasi proses-proses yang berjalan di dalamnya, tidak menilai hasil atau tujuan 

akhir. Penggunaan model GFE (Goal Free Evaluation) karena E-learning di SMKN 2 

Malang masih dalam tahap pengembangan dan penerapan e-class software system. 

Penelitian dilaksanakan di SMKN 2 Malang pada agustus sampai dengan 

September 2016. Sampel guru dan siswa diambil secara acak atau random yaitu dari 

populasi guru di SMKN 2 Malang yang mengelola, memahami, atau terlibat langsung 

dengan pembelajaran e-learning. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

yang dihasilkan dari data kuantitatif instrument penelitian. 

V =  

 

Keterangan :  
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V        = Keefektifan 

TSe    = Total skor empirik yang dicapai  

TSh   = Total Skor yang diharapkan 

 

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis sesuai dengan kriteria berikut: 

Tabel 1. Kriteria penilaian keefektifan untuk analisis deskriptif 

Kriteria Keterangan Keefektifan 

85,01%-100,00% Sangat Efektif 

70,01%-85,00% Cukup Efektif 

50,01%-70,00% Kurang Efektif 

01,00%-50,00% Tidak Efektif 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data angket yang telah disebarkan secara random di 

SMKN 2 Makang maka didapatkan hasil kesiapan siswa dalam melaksanakan e-learning 

yaitu sebesar 67,29%, hasil ini menunjukkan bahwa kesiapan siswa kurang efektif untuk 

melaksanakan e-learning, Kelengkapan sarana prasarana untuk siswa dalam mengakses 

e-learning yaitu sebesar 83,44% yang menunjukkan cukup efektif bila dilaksanakan, serta 

sistem pendukung untuk pelaksanaan e-learning yaitu sebesar 71,5%, hasil ini 

menunjukkan bila sistem yang dijalankan SMKN 2 Malang untuk pelaksanaan e-learning 

cukup efektif. Faktor penghambat siswa untuk menjalankan e-learning adalah kecepatan 

internet di sekolah masih rendah sehingga sulit mengoperasikan pembelajaran online. 

Kesiapan guru dalam melaksanakan e-learning yaitu sebesar 79% yang artinya 

cukup efektif untuk dilaksanakan. Kelengkapan sarana prasarana untuk guru mengakses 

e-learning yaitu sebesar 79,20% dan pendukung sistem e-learning 78,5%, sehingga untuk 

guru e-learning di SMKN 2 Malang cukup efektif untuk dilaksanakan sebagai media 

pembelajaran. Faktor penghambat guru dalam pelaksanaan e-learning adalah guru belum 

memahami cara kerja e-class. 
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Gambar 1. Tampilan E-Class 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesiapan guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran online menggunakan 

e-class yaitu sebesar 67,29% untuk siswa dan 79% untuk guru, hasil ini 

menunjukkan bila siswa dan guru belum siap bila dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan e-class sebagai media pembelajaran. 

2. Sarana dan prasaran untuk menunjang keterlaksanaan e-learning menggunakan e-

class juga masih belum maksimal, bila dari pengukuran siswa besar presentase 

keefektifannya sebesar 83,44% dan dari pengukuran guru sebesar 79,20%. 

3. Perangkat pendukung sistem juga masih perlu ditingkatkan kembali, yaitu dari 

siswa siswa sebesar 71,5% dan dari guru diperoleh presentase sebesar 78,5% hal 

ini menunjukkan bila pendukung sistem belum berjalan dengan baik 

4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran online ini adalah kecepatan 

internet yang disediakan oleh sekolah belum memadai sehingga siswa kesulitan 

mengakses e-class, selain itu perlu juga dilakukan sosialisasi dan tutor e-class 

secara intensif kepada guru, agar guru dapat mengetahui manfaat e-learning serta 

mudah mengoperasikan e-class. 

Dengan menggunakan metode penelitian GFE (Goal Free Evaluation), maka peneliti 

dapat mengetahui apa saja penyebab ketidaksiapan siswa dan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran online menggunakan e-class, dengan hasil yang diperoleh ini maka SMKN 
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2 Malang perlu mengkaji ulang apa saja yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan e-

learning. 

Saran 

1. SMKN 2 Malang perlu memberikan sosialisasi dan pengenalan tentang e-class 

kepada guru dan siswa 

2. Perlu diadakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang e-learning seperti 

peningkatan bandwith Wifi sekolah, agar siswa dan guru mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran online 

3. Sistem pendukung, seperti tutor dan teknisi untuk pelaksanaan e-learning dengan 

media e-class perlu lebih diintensifkan  
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ABSTRAK 

 
Pemilihan model pembelajaran harus tepat agar mencapai ketuntasan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang umumnya diberikan 

guru pada siswa selama ini adalah pembelajaran ceramah Pada pelajaran teori 

tata busana dapat menggunakan model pembelajaran Jigsaw merupakan 

pembelajaran kooperatif siswa belajar dalam kelompok kecil terdiri dari 

kelompok asal dan ahli yang saling bekerja sama untuk mempelajari masalah 

tertentu dari materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama 

antar siswa. Pada kompetensi mengidentifikasi bahan baku busana dan bahan 

pelapis , diharapkan siswa mampu memilih bahan busana dan pelapis sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan tentang aktivitas guru mengajar dengan pembelajaran 

kooperatif jigsaw, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif.Subjek penelitian adalah Kelas X Busana 1 

SMK Negeri 3 Pamekasan. Jumlah siswa sebanyak 25 siswa. Pelaksanaan 

penelitian pada bulan Januari 2016. Teknik pengambilan data menggunakan 

observasi dan tes kinerja. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif kuantitatif dengan prosentase. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa setelah melakukan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menyatakan bahwa: Keterlaksanaan model 

pembelajaran dapat dikategorikan sangat baik, ditinjau dari aktivitas guru selama 

penerapan model pembelajaran menunjukkan pendahuluan mendapatkan nilai 

(94,60%),inti (94,20%), penutup (97,80%), efektifitas kelas (94,20%), dan 

suasana kelas (95,70%).  Sedangkan ditinjau dari aktivitas siswa pendahuluan 

mendapatkan nilai (94,0%), inti (90,0%), dan penutup(84,60%). Ketuntasan 

hasil belajar siswa secara klasikal sebesar (88,0%), dan rata- rata kelas (81,04), 

sedangkan hasil belajar secara kelompok (100%) tuntas. Jadi, penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsawpada standar kompetensi memilih bahan 

baku busana dengan kompetensi dasar mengidentifikasi bahan utama dan bahan 

pelapis dapat dikatakan berhasil (tuntas). 

 

Kata kunci :  Kooperatif  tipe Jigsaw,Kompetensi Dasar bahan utama,bahan 

pelapis. 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perubahan dan perkembangan teknologi telah menyentuh segala aspek 

pendidikan, hendaknya siswa aktif berpartisipasi sedemikian sehingga melibatkan 

intelektual dan emosional siswa dalam proses belajar. Perubahan tersebut tidak hanya 



 

324 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

sekedar mengakibatkan terjadinya penyesuaian substansi materi dari format kurikulum 

yang menekankan pada tuntutan kompetensi, tetapi juga pergeseran paradigma dari 

pendekatan pendidikan yang berorientasi hasil atau standard (Surapranata,2004:02).  

Hasil pembelajaran yang diperoleh biasanya berkaitan dengan seringnya rasa 

malu siswa yang muncul untuk melakukan komunikasi dengan guru maupun siswa, 

sedangkan rasa malu siswa akan membuat kondisi kelas yang tidak aktif sehingga 

berpeluang pada rendahnya prestasi belajar siswa. Maka perlu adanya usaha untuk 

menimbulkan keaktifan dengan mengadakan komunikasi yaitu guru dengan siswa dan 

siswa dengan rekannya, selain itu juga perlu memilih model pembelajaran.  

Selama ini model pembelajaran yang umumnya diberikan guru pada siswa hanya 

pembelajaran ceramah, padahal dalam salah satu pembelajaran sangat membutuhkan 

kerja tim misalnya dengan menerapkan  model pembelajaran  kooperatif. Kooperatif 

sendiri ada bermacam- macam ada STAD, Jigsaw, Investigasi Kelompok TGT, 

Pendekatan Struktural yang meliputi TPS dan NHT. Salah satupembelajaran 

kooperatif yang menarik adalah tipe Jigsaw. Menurut Latifah salah satu guru SMK N 

3 Pamekasan mengatakan bahwa “ pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw belum 

pernah diterapkan di sekolah tersebut, maka dari itu diharapkan dapat memperbaiki 

aktivitas siswa dan proses belajar mengajar. Pembelajaran kooperatif  tipe  Jigsaw 

merupakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerjasama positif dan 

setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi 

yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang 

lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus 

siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yaitu 

kepada kelompok asal. Selain itu juga untuk meningkatkan aktivitas siswa dan 

mengetahui hasil belajar siswa. 

Aktivitas siswa dapat diamati dari lancarnya kegiatan belajar mengajar dan hasil 

belajar siswa di akhir pelajaran. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, 

terdapat kelompok ahli dan kelompok asal. Kelompok asal adalah kelompok awal 

siswa dalam kelompokJigsaw, terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang 

dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang siswa yang heterogen. 

Sedangkan kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok 
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lain (kelompok asal) yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian 

dijelaskan kepada anggota kelompok asal. 

Disini, peran guru adalah memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah 

untuk memahami materi yang diberikan. Setelah pembahasan selesai, para anggota 

kelompok kemudian kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman 

sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok 

ahli. Para siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerja sama yang positif dan saling 

ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang 

diberikan. 

Hasil penelitian Eka Siti Ma’rifatin (2010) tentang penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw pada Standart Kompetensi mengolah masakan Indonesia 

kompetensi dasar daging di dapat bahwa: a) Aktivitas dominan yang dilakukan siswa 

adalah menanggapi pertanyaan atau pendapat teman serta berdiskusi dan 

mengemukakan pendapat. b) Keterampilan kooperatif siswa selama menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada setiap kelompok tergolong baikdan 

mengalami peningkatan pada setiap siklus. c) Keterlaksanaan RPP dalam proses 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Jigsaw terdapat 

peningkatan pada setiap siklus. d) Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa pada setiap siklus. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan tersebut, penulis ingin menerapkan pada Standar Kompetensi  memilih 

bahan baku busana kompetensi dasar mengidentifikasi jenis bahan utama dan bahan 

pelapis di SMK Negeri 3 Pamekasan dengan harapan hasilnya lebih baik. 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah satuan pendidikan yang bertujuan 

untuk meningkatkkan keterampilan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengann kejuruannya, menurut Mulyasa (2007:179). Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw akan dilaksanakan di SMK Negeri 3 Pamekasan dimana SMK 

tersebut terletak di Pamekasan yang memiliki jurusan tata busana, peneliti memilih 

SMK Negeri 3 Pamekasan dikarenakan SMK ini belum pernah dijadikan sebagai 

tempat penelitian oleh mahasiswa tata busana sebelumnya. SMKN 3 Pamekasan 

kurikulumnya memuat program normatif , adaptif dan produktif. Salah satu Standar 
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Kompetensi teori adalah memilih bahan baku busana yang memuat kompetensi dasar  

mengidentifikasi jenis bahan utama dan bahan pelapis. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada standar kompetensi memilih bahan baku 

busana pada siswa kelas X keahlian tata busana 1 di SMKN 3 Pamekasan. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,dapat dirinci beberapa rumusan 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas guru pada proses penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipeJigsaw pada standar kompetensi memilih bahan baku busana kompetensi dasar 

mengidentifikasi jenis bahan utama (fashion fabric) dan bahan pelapis? 

2. Bagaimana aktifitas siswa pada proses penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipeJigsaw pada standar kompetensi memilih bahan baku kompetensi dasar 

mengidentifikasi jenis bahan utaama (fashion fabric)  dan bahan pelapis? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw padastandar kompetensi memilih bahan baku busana kompetensi dasar 

mengidentifikasi jenis bahan utama (fashion fabric)  dan bahan pelapis? 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai salah satu cara mengembangkan diri untuk memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman di bidang penelitian terutama dibidang pendidikan. 

b. Sebagai referensi bagi calon guru dalam menerapkan  pembelajaran 

disekolah. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sebagai masukan pada pengajar-pengajar SMK agar lebih inovatif, kreatif 

dan memiliki alternativ dalam melaksanakan kegiatan ataupun interaksi 

belajar mengajar yang mengacu pada minat siswa dalam mengembangkan 

pembelajaran yang inovatif  disekolah. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk meningkatkan minat siswa agar 

tujuan pembelajaran benar- benar tercapai. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengambilan data 

menggunakan teknik pengamatan dan tes kinerja. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan prosentase. Subyek Penelitian adalah 

siswi kelas X Tata Busana1 SMK Negeri 3 Pamekasan yaitu siswa sebagai subjek yang 

dikenai treatment atau perlakuan. 

A. Metode Pengumpulan data  

1. Observasi 

2. Soat tes 

 

B. Instrumen Penelitian 

Instumen yang digunakan sebagai berikut: 

1. Lembar observasi aktivitas guru 

Aktivitas guru diamati oleh 3 guru SMKN 3 Pamekasan yaitu meliputi 

pelaksanaan pembelajaran Jigsaw. 

2. Lembar observasi aktivitas siswa 

 Aktivitas siswa diamati oleh 2 teman sejawat. 

3. Soal tes 

 Soal tes yaitu tes pengetahuan tercakup dalam modul terdiri darisoal subyektif dan 

objektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

1. Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran Jigsaw yang meliputi : pendahuluan mendapatkan nilai  

baik dengan nilai 94,60% ,inti mendapatkan nilai 94,20 %, penutup mendapatkan 

nilai 97,80 %, efektivitas kelas mendapatkan nilai 94,20 %, suasana kelas  

mendapatkan nilai 95,70%  , hal ini dapat di lihat dari rata – rata keseluruhan 

aspek yang diamati dan hasilnya yaitu  Sangat Baik. 
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Aktivitas Guru 

2. Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Siswa 

3. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan belajar secara individu diperoleh 88,00% tuntas, sedangkan 12% 

tidak tuntas. Untuk nilai rata- rata kelas mendapat 81,04 

 

 

 

 

 

Ketuntasan Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Ketuntasan belajar secara kelompok Jigsaw diperoleh 100% tuntas, sedangkan rata- rata kelas 

secara kelompok91,64 
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Berdasarkan diagram diatas menunjukkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

dengan menerapkan pembelajaran Jigsaw menyatakan bahwa ketuntasan secara 

klasikal sebanyak  88% dari 25 siswa tuntas, dan hanya 12% siswa yang tidak tuntas. 

Sedangkan hasil ketuntasan secara kelompok 100% tuntas. 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka hasil penelitian tersebut 

dapat dibahas sebagai berikut : 

1. Kemampuan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Jigsaw 

Total keseluruhan dari kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

Jigsaw yaitu sangat baik  terdiri dari pendahuluan, inti, penutup, efisiensi kelas 

dan suasana kelas dan masing – masing hasil pada  pendahuluan mendapatkan 

nilai 94,60 % karena pada pertemuan ke-I guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswasudah tuntas, dan untuk kegiatan inti 

mendapatkan nilai baik 94,2% berarti guru sudah baik dalam menerapkan 

pembelajaran Jigsaw baik menyajikan informasi maupun membimbing kelompok 

belajar, untuk kegiatan penutup mendapatkan nilai sangat baik 97,8 % karena pada 

waktu guru mengevaluasi materi untuk disampaikan pada siswa  jelas dan 

komunikatif, dan juga guru memberikan penghargaan dengan adil.Berdasarkan 

hasil diatas dapat diketahui bahwa  pendahuluan fase 1 guru menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa sudah sesuai sintaks, pada fase 2 guru 

menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan yaitu melalui modul yang diberikan guru, pada fase 3 mengorganisasikan 

siswa ke dalam kelompok- kelompok dan menjelaskan siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar jigsaw. Fase 4 guru membimbing kelompok bekerja 

dan belajar pada saat siswa mengerjakan tugas. Fase 5 guru mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi yang telah dipelajari, fase 6 guru memberikan penghargaan 

baik upaya maupun hasil individu dan kelompok. Dengan demikian hasil aktivitas 

guru sudah sesuai sintak pembelajaran kooperatif jigsaw berdasarkan teori yang 

sesuai pendapat Ibrahim,dkk. 2000:10. 

Efisiensi kelas mendapatkan nilai baik 94,20%. Efisiensi kelas meliputi 

alokasi waktu efektif yaitu guru telah memberikan pelajaran sesuai waktu yang 
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ditetapkan. Pemanfaatan sumber dan media belajar secara optimal yaitu guru 

menggunakan buku dan perlengkapan alat untuk mengajar dengan baik, dan 

kesesuaian KBM dengan RPP yaitu kegiatan belajar mengajar yang diajarkan 

untuk isi RPP yang dibuat sudah sesuai dengan pelajaran mengidentifikasi bahan 

utama dan bahan pelapis. Suasana kelas mendapatkan nilai 95,70 % meliputi siswa 

aktif dalam menerima pelajaran yang diberikan guru, guru antusias dalam 

membimbing kelompok, dan waktu sesuai alokasi yang ditetapkan.dengan 

demikian pembelajaran kooperatif jigsaw menjadi sangat efektif jika materi 

tersedia lengkap di kelas, ruang guru, perpustakaan, ataupun di pusat media 

(Ibrahim, dkk,2000:11). 

2. Aktivitas Siswa 

 Berdasarkan hasil dari aktivitas siswa, kemudian diambil hasil reratanya. 

Dimana siswa telah mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sesuai sintaks pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (Ibrahim,dkk.2000:10). pada 

standar kompetensi memilih bahan baku busana kompetensi dasar 

mengidentifikasi bahan utama dan bahan pelapis pada pendahuluan 94,0% siswa 

telah melakukan (visual activities) dan mendengarkan  (listening activities) dalam 

kegiatan pendahuluan yaitu pada waktu guru menjelaskan tujuan, kegiatan 

intirata- rata prosentase 90,0%  siswa melakukan diskusi kelompok Jigsawmateri 

mengidentifikasi bahan baku dan bahan pelapis standar kompetensi memilih 

bahan baku busana.Siswa yag berada pada kelompok ahli saling membantu 

mempelajari materi mengidentifikasi bahan baku dan pelapis, Siswa kembali ke 

kelompok asal dan menjelaskan materi yang dipelajari pada anggota kelompok 

dan kelompok asal memperhatikan penjelasan tentang materi memilih bahan baku 

busana ( mengidentifikasi bahan baku dan bahan pelapis.Siswa mengerjakan tugas 

kelompok tertulis yang diberikan guru dan saling aktif membantu dalam 

mengerjakan tugas kelompok,Siswa mempresentasikan dan mengumpulkan tugas 

kelompok mengidentifikasi bahan utama dan pelapis, Siswa menjawab pertanyaan 

lisan yang diajukan guru untuk mengecek pemahaman siswa dalam standar 

kompetensi memilih bahan baku busana kompetensi dasar mengidentifikasi bahan 

baku busana dan bahan pelapis. Sedangkan pada kegiatan penutup 84,60% siswa  

memperhatikan (visual activities) dan mendengarkan (listening activities) tentang 
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kesimpulan materi yang diberikan guru dan 15,4% siswa tidak memahami 

kesimpulan akhir yang diberikan guru materi mengidentifikasi bahan baku busana 

dan bahan pelapis. Dengan demikian aktivitas siswa sudah sesuai dengan langkah- 

langkah pembelajaran kooperatif jigsaw (Trianto,2007;56). 

3. Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Abdurrahman, 1999). Siswa yang dapat dinyatakan tuntas 

sebanyak 22 siswa sedangkan 3 siswa tidak tuntas, sehingga persentase hasil 

belajar siswa klasikal sebesar 88,0 % sedangkan persentase yang tidak lulus 

sebesar 12 %.menurut observer siswa yang tidak tuntas dikarenakan kurang 

memperhatikan materi yang disampaikan teman kelompok dan pada waktu teman 

menjelaskan ada yang mengobrol, sedangkan rata- rata nilai hasil belajar kelas 

81,04. 

Hasil belajar siswa dalam kelompok dinyatakan tuntas 100% dikarenakan 

dalam pembelajaran kooperatif jigsawsiswa saling membantu dan 

mengembangkan komunikasi antara anggota kelompok semangat dalam 

mengerjakan tugas kelompok, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan 

membagi tugas antara anggota kelompok (Trianto,2007: 45) dan diamati 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan observer pada saat guru mengajar. 

Berarti pembelajaran dinilai berhasil dengan persentase 88,0% dan rata- rata kelas 

mendapatkan 81,04  dengan rentang nilai 75 – 100 sebagaimana yang diharap. 

Menurut Mulyasa (2007:254)Sesuai dengan nilai ketuntasan yang ditetapkan 

peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 65%, sekurang-

kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada dikelas tersebut. 

 

KESIMPULAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran  kooperatif tipe JigsawPada Standar Kompetensi memilih bahan baku 

busana Pada Siswa Kelas X keahlian tata busana 1 di SMKN 3 Pamekasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaranjigsaw 

pada  kompetensi dasar mengidentifikasi bahan utama dan pelapis mendapatkan nilai  
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sangat baik hasil tersebut mencakup: pendahuluan, inti, penutup, efektifitas kelas, 

dan suasana kelas. 

Aktivitas siswa melalui penerapan pembelajaran Jigsaw mendapatkan hasil 

dengan rentangan persentase termasuk dalam kriteria antara baik dan sangat baik 

yang meliputi : visual, listening, drawing, and motor activities dan oral activities. 

Hanya pada saat siswa melakukan oral activities atau menjawab pertanyaan dari guru 

ada beberapa siswa kurang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Siswa ini teramati 

oleh observer sedang berbicara dengan teman sebangkunya pada saat guru 

menyampaikan materi. 

Sedangkan untuk hasil belajar siswa secara individu melalui penerapan 

pembelajaran Jigsaw pada kompetensi dasar mengidentifikasi bahan baku busana 

dapat melampaui ketuntasan belajar yang sudah ditetapkan sekolah, sedangkan hasil 

belajar siswa secara berkelompok yaitu tuntas. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang diuraikan maka saran yang diajukan untuk penerapan 

pembelajaranJigsaw sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru mengajar kompetensi mengidentifikasi bahan baku dan bahan 

pelapis melalui penerapan pembelajaran Jigsaw sudah mendapatkan nilai baik, 

maka model pembelajaran kooperatif  Jigsawdapat diterapkan untuk 

pembelajaran materi yang sejenis dengan pelajaran tersebut. 

2. Aktivitas siswa hendaknya guru lebihmengawasi masing- masing 

kelompoksehingga mendapatkan hasil yang optimal. 

3. Hasil belajarsangat baik dengan pembelajaran kooperatif tipeJigsaw, maka 

sebaiknya guru lebih inovatif dalam memilih model pembelajaran dan juga 

mencoba menerapkan pembelajaran kooperatif tipe yang lain.  
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ABSTRAK 

Perkembangan terkini dunia pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa 

pemerintah terus mengembangkan pendidikan menengah, terutama pendidikan 

kejuruan dengan terus meningkatkan kurikulum SMK menuju Masyarakat 

Ekonomi Asia (MEA). SMK harus memenuhi kebutuhan industry Sekolah 

Menengah Kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional telah 

mengadakan perubahan paradigma, yaitu: (1) dari supply driven ke demand 

driven, (2) dari academic oriented ke job (occupation) oriented, dan (3) dari 

school based program ke dual based program. Industri membutuhkan tenaga 

kerja yang mempunyai karakter mengindahkan keselamatan, kesehatan kerja dan 

lingkungan hidup yang sejalan dengan program pendidikan di SMK yaitu 

adiwiata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih dalam terkait 

hubungan industry dan SMK dibidang lingkungan hidup. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil survey, 

wawancara dan tri angulasi data terhadap SMK terkait dengan industry rekanan. 

Kata Kunci: Adiwiata, Keselamatan Kesehatan Kerja, Hubungan Industri, SMK. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan jaman diikuti juga perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan 

teknologi juga meningkatkan pencemaran lingkungan. Contohnya banyak komponen barang-

barang elektronik mengandung bahan beracun berbahaya (B3). Sehingga E Waste memiliki 

potensi yang tinggi yang dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. E-

waste bersifat toksik karena kandungan timbal, berilium, merkuri, kadmium, BFR 

(Brominated Flame Retardants) yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan lingkungan 

(Mirza, 2015:31). Bidang otomotif dalam pelaksanaan perawatan banyak menghasilkan 

limbah B3 yang berbahaya contohnya oli, emisi gas buang dan lain-lain yang memerlukan 

perhatian khusus dari pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan dan masyarakat. 

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang lingkungan hidup Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 
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dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 

dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan,pengawasan dan penegakan hukum. 

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran 

masyarakat dimana setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi 

lingkungan hidup yang layak dan baik untuk tinggal dan berkembang biak. Masyarakat disini 

bukan hanya orang dewasa saja, melainkan seluruh kalangan umur dari yang berusia muda 

hingga tua, terlebih lagi dikalangan usia muda sangat penting untuk menerapkan peduli 

lingkungan sejak dini. Pendidikan sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan 

manusia, dimana dengan pendidikan maka pengetahuan dan karakter manusia terbentuk. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dalam mewujudkan dan mendukung 

pembangunan yang memperhatikan lingkungan adalah disepakatinya kebijakan Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH). Pendidikan Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh KNLH 

sejak tahun 2006 melalui program Adiwiyata (Desy W, 2013:2). 

Berdasarkan program adiwiata diharapkan lembaga pendididkan khususnya SMK 

dapat menerapkan dan menjiwai program adiwiata tersebut. Diharapkan lulusan SMK yang 

akan menjadi pekerja di suatu perusahan sudah memiliki jiwa adiwiata yang dapat 

melindungi lingkungan dari pencemaran. 

Perusahan juga sudah mulai turut mendukung adiwiata yaitu program CSR (Corporate 

Social Responsibillity) tentang lingkungan. Dimana limbah perusahaan harus diolah dan di 

tamping di tempat yang aman. 

Penulis memfokuskan pada SMK Negeri 1 Singosari yang berkerjasama dengan PT. 

Trakindo Utama dan SMK Negeri 12 Malang yang berkerjasama dengan Astra Honda. 

Sejauh mana kolaborasi SMK dan Perusahaan rekanan dalam menerapkan dan mendukung 

pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup dari pencemaran limbah B3, dimana 

lembaga pendidikan dan periusahan penyumbang limbah B3 terbesar. 

Penulis akan mendiskripsikan bagaimana kolaborasi SMK dan Perusahan dalam 

menjaga lingkungan hidup sehingga dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter dan 

berjiwa adiwiata. 



 

336 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rancangan 

penelitiannya yaitu studi kasus multisitus. Subjek dari penelitian ini terdiri dari 2 Kepala 

Sekolah, 10 guru produktif teknik otomotif, 10 peserta peserta didik, dan 2 perwakilan 

industri masing-masing sekolah tujuan yaitu SMKN 1 Singosari, SMKN 12 Malang. Pada 

penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci pengumpul data utama. Tahap 

pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengecekan keabsahan data melalui 

ketekunan pengamatan, pengamatan ulang, dan triangulasi data. 

Menurut Bogdan dan Biklen (1998), bahwa penelitian studi kasus merupakan 

peng¬ungkapan secara diskriptif suatu keadaan, latar, objek, atau suatu peristiwa secara rinci 

dan mendalam. 

Penelitian ini adalah diawali dari suatu permasalahan yang dilihat secara umum, 

kemudian semakin lama secara berangsur-angsur permasalahannya sema-kin terfokus. 

Seperti yang dikemukakan Bogdan dan Biklen (1998), bahwa desain penelitian studi kasus 

digambarkan seperti corong. Pada awal memasuki latar pe-ne¬litian, permasalahan dilihat 

seperti bangun corong yang lebar dan luas, kemu-dian lama kelamaan dalam proses 

penelitian. permasalahannya mulai, terfokus atau menyempit pada permasalahan inti, karena 

penelitian akan memusatkan perhatian pada kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMK Negeri 1 Singosari berkerja sama dengan PT. Trakindo Utama. Perusahan-

perusahan yang bekerja sama dengan SMKN 1 Sngosari sangat banyak sekitar ada 40 

perusahaan yang telah bekerja sama dengan SMKN 1 Singosari baik dalam bentuk kerjasama 

sebatas bentuk kerjasama prakerin, rekruitment dan kelas khusus. 

Observasi kami memfokuskan pada Paket Keahlian Teknik Alat Berat yang merupakan 

icon di SMKN 1 Singosari. Perusahan alat berat yang bekerja sama dengan SMKN 1 

Singosari adalah PT. Trakindo Utama cabang Surabaya. Kerjasama yang terjalin dengan PT. 

Trakindo Utama sangat lama (narasumber : PIC Trakindo Edi Purnomo). 
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1. Tahun 1996 mulai berkerja sama dengan PT. Trakindo Utama bentuk bantuan berupa 

sumbangan peralatan 1 tool box, OHP, TV, Projector dan Engine Generator Set 3306 B 

dengan daya 5000 Kwh. 

2. Tahun 2000 mulai membuka kelas cooperation yang lulusannya nati langsung menjadi 

mekanik di PT.Trakindo Utama. Guru Teknik Alat Berat sebelum mengajar Alat Berat 

di wajibkan mengikuti Basic Mechanic yang diadakan PT. Trakindo Utama di Cileungsi 

Bogor. PT. Trakindo Utama bekerjasama dengan 6 SMK di seluruh Indonesia yaitu 

Lupuk Pakam, Singosari, Balikpapan, Makasar, Timika, Sorong. 

3. Tahun 2004 PT. Trakindo Utama memberikan bantuan berupa 2 softwere pembelajaran 

yaitu MIM (Multimedia Information Manager) dimana softwere interaktif dimana ada 

pretes, postes, animasi, video dan animasi, sedangkan program SIS (Service Informasi 

Sistem) program yang berisi bagaimana cara membongkar pasang komponen, melepas 

dan memasang komponen dari unit atau engine. PT. Trakindo Utama menambah 

kerjasamanya menjadi 10 SMK yaitu Lupuk Pakam, Singosari, Balikpapan, Makasar, 

Timika, Sorong, Dumai, Sumbawa Besar, Samarinda, Sulawesi Selatan. 

4. Tahun 2014 PT. Trakindo Utama Mengurangi kerjasamanya dengan SMK menjadi 9 

SMK karena salah satu SMK melanggar MOU yang telah disepakati dan menambah 

jumlah Poltek Negeri Padang, Poltek Negeri Jakarta, Poltek TEDC Bandung, Poltek 

Negeri Samarinda, Poltek Negeri Balikpapan, Poltek Negeri Ujung Pandang. 

5. Tahun 2015 PT. Trakindo Mengirimkan PIC kemasing-masing SMK kerjasamanya 

untuk melakukan pendampingan dan peningkatan kerjasama. Sampai saat ini dalam 

pendampinganya PIC melakukan peningkatan kemampuan guru baik dalam hal 

pengetahuan dan kemampuan tentang Teknik Alat berat maupun meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan tentang cara memberikan pembelajaran. Contoh 

pengembangan pengetahuan dan kemampuan guru adalah diadakan pelatihan 

manajemen waktu dimana manajemen waktu adalah proses perencanaan dan melatih 

kontrol diri terhadap pengaturan waktu dan aktivitas, efisiensi, atau produktivitas 

(Suryani Yeti W., 2015: 77), PT. Trakindo juga mengadakan pelatihan bersahabat dengan 

remaja sangat di perlukan oleh guru dikarenakan usia remaja memiliki kematangan 

psikoilogi yang labil dan memiliki karakteristik yang unik (Suryani Yeti W., 2015: 21). 

Kurikulum yang dipakai di SMKN 1 Singosari adalah Kurikulum 2013 sebagai sekolah 

perintis dalam menerapkan Kurikulum 2013. Sejarah kurikulum yang diterapkan di SMK 
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Negeri 1 Singosari (narasumber : Waka Kurikulum Drs. ACHMAD DJULIADI, M.Pd) 

adalah 

1. Tahun 2000 - 2004 Teknik Alat Berat menggunakan kurikulum dengan 

mensinkronasikan TDP (Technical Development Program) dari PT. Trakindo Utama 

dengan 40 skill 

2. Tahun 2004 berdasarkan PP 22 dan 23 tentang SKKNI mengkolaborasikan dari 

perusahaan yaitu PT. Trakindo Utama sebagai perwakilan perusahaan alat berat untuk 

membentuk kurikulum KTSP (Spectrum 2004) 

3. Tahun 2005 - 2007 Kurikulum KTSP (Spectrum 2004) dievaluasi dan diperbaiki menjadi 

kurikulum generik dengan jalan kesepakatan antara direktorat, perusahaan dan SMK 

4. Tahun 2008 - 2012 menggunakan Kurikulum KTSP (Spectrum 2008)  

5. Kurikulum 2013 mulai tahun 2013 sampai sekarang 

Salah satu materi dasar yang ditekankan pada Paket Keahlian Teknik Alat Berat adalah 

mengenai Contamination Control. Hal ini didasari pada keinginan industri untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna alat yang umumnya membutuhkan power machine lebih besar, daya 

yang diaplikasikan untuk kerja lebih tinggi dan waktu (cycle time) lebih cepat. Apabila siswa 

mampu memahami dan melaksa-nakan konsep Contamination Control dalam kehidupannya, 

berarti siswa tersebut mampu bekerja dengan profesional sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan oleh industri. 

Pengertian yang ada di suatu perusahaan alat berat yang di kemukakan oleh team 

training center:  

Contamination Control merupakan program pengontrolan masuk-nya conta¬minant ke 

sistem yang harus dimengerti, disadari dan diterapkan oleh dealer, factory dan customer untuk 

menjaga agar produk mempunyai ketangguhan dan dapat menghasilkan nilai tambah dan 

keuntungan sebesar-besarnya bagi pengguna. Peningkatan  tuntutan efisiensi alat berat 

menghasilkan desain sistem yang menggunakan kontrol elektrik dan hidrolik, tekanan yang 

lebih tinggi dan suaian (clearance) yang lebih teliti. Sistem ini tentunya membutuhkan 

perawatan yang lebih baik, salah satunya dengan mengontrol masuknya contaminant ke 

dalam sistem. 
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Budaya yang ada di industri adalah memahami dan melaksanakan safety dan 

contamination control di setiap saat dan di setiap kondisi. Dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan penelitian tentang Contamination Control, karena contamination control 

jarang bahkan tidak diterapkan di workshop-workshop sekolah sehingga pendekatan demand 

driven tidak tercipta. Karakter contami-nation control harus tercipta pada diri masing-masing 

peserta didik agar menjadi tenaga kerja yang diharapkan oleh industri/perusahaan. 

Setelah melihat hubungan kerjasama yang sangat lama program adiwiata sudah 

menjadi jiwa pada perusahan PT. Trakindo Utama dan SMK Negeri 1 Singosari ini terlihat 

program adiwiata sudah masuk dalam kurikulum SMK yang sudah disepakati dengan 

industry. Materi utama yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah tentang safety dan 

contamination control. 

Dalam praktek dilapangan sebelum melakukan pekerjaan atau praktek peserta didik 

diharuskan membuat analisis keselamatan kerja dan contamination control yang diamati dan 

di pantau para instruktur, supervisor, dan guru. 

SMK Negeri 12 Malang berhasil menjadi sekolah adiwiata tingkat provinsi jawa timur 

yang akan menginjak adiwiata mandiri. Adiwiata membuat lingkuangan menjadi lebih baik 

seperti yang terlihat pada rekanan industry yaitu Astra Honda yang sudah meninggalkan 

image bangkel itu kotor. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pelaksanaan Adiwiyata Sekolah Menengah Kejuruan dapat mendukung 

perusahan dan industri dalam menjaga lingkungan hidup. 

Saran pada management sangat dibutuhkan keajegkan dalam melaksanakan 

pemantauan pelaksanaan adiwiata agar tidak hanya menjadi kebutuhan administratife saja. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah pengembangan media berbasis smartphone 

android dan ios. Dikatakan oleh forment & Guerrero (2008) bahwa media 

pembelajaran berbasis mobile bersifat fleksibel, dapat digunakan berulang-ulang 

sesuai dengan kesiapan dan kemauan pesertadidik. Penggunaan atau 

pemebelajaran yang berulang-ulang dengan frekueansi tinggi dapat 

meningkatkan prestasi peserta didik. Prosedur penelitian ini mengadaptasi model 

pengembangan ADDIE, yaitu model pengembangan yang terdiri dari lima 

tahapan yang terdiri dari Analysis (analisis), Design (desain), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi) dan Evaluating (evaluasi). 

Artikel ini akan menjelaskan definisi media pembelajaran, langkah-langkah 

pengembangan, software yang digunakan dalam pengembangan aplikasi android 

dan ios. Manfaat yang diperoleh diantaranya dapat diterapkan dalam 

pembelajaran SMK di Indonesia. 

 

Kata kunci : Media pembelajaran, suspensi aktif,android, ios. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalalisasi begitu pesat, 

segala bentuk evolusi dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Secara khusus 

dibidang pendidikan teknologi turut serta menjadi bagian dari perkembangan untuk 

tercapainya tujuan pendidikan yang baik secara nasional maupun internasional. 

Dalam pendidikan kejuruan abad 21 teknologi sangat berperan serta dalam 

peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Proses pembelajaran yang lebih efektif dan 

mudah diterima oleh peserta didik akan meningkatkan hasil belajar. Pada abad 21 sorang 

trainer atau pendidik dituntut harus memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang 

berkembang. 

Keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh keberhasilan guru 

dalam pemilihan fungsi strategi proses pembelajaran. Inti dari proses pembelajaran adalah 

penyampaian materi kepada peserta didik sehingga dapat mencapai pemahaman konsep 

yang baik. Jika strategi pembelajaran yang dipilih guru kurang baik maka akan 

mempengaruhi belejara peserta didik. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru saja 

akan membuat peserta didik mudah merasa bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat 
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penjelasan guru sehingga pemahaman materi yang diterima peserta didik belum 

memuaskan. Salah  strategi yang dapat dilakukan guru adalah memilih media 

pembelajaran yang cocok sesuai kebutuhan sehingga tercapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Azwar (2002:21) penggunaan media pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik dapat membantunya belajar lebih baik dan berhasil. Teknologi digunakan sebagai 

media pembelajaran inovatif yang dianggap dapat mengikuti perkembangan zaman. Sakat 

(2012) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan media teknologi memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembelajaran. Peserta didik mendapatkan efek 

stimulasi dengan media tersebut. 

Suspensi adalah sesuatu yang menghubungkan antara badan ken-daraan dengan roda. 

Kenyamanan kendaraan sangat erat hubungannya dengan sistem suspensi kendaraan.  

Sistem suspensi kendaraan harus mampu mengisolasi atau mengurangi getaran yang 

terjadi pada body kendaraan akibat ketidakrataan dari permukaan jalan. Secara umum 

fungsi dari suspensi adalah sebagai berikut : 

- Bersama dengan ban, menyerap dan mengurangi bermacam-macam getaran, 

ayunan, dan guncangan yang diterima oleh kendaraan karena ketidak teraturan 

pada permukaan jalan, untuk melindungi penumpang dan barang, dan menambah 

kestabilan pengemudian. 

- Mengirimkan tenaga-tenaga driving dan pengereman, yang dihasilkan akibat 

friksi antara permukaan jalan dan roda, dengan casis dan badan kendaraan.  

- Mendukung badan kendaraan pada porosnya dan menjaga hubungan geometris 

yang benar antara badan kendaraan dan roda. 

Menurut Gagne & Briggs (Arsyad, 2014:2) media pembelajaran meliputi alat 

secara fisik digunakan untuk menyampaian isi materi pembelajaran, yang terdiri dari 

buku, tape recorder, kaset, dan lain-lain. Media pembelajaran dapat merangsang pikiran, 

perasaan dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. Media tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu belaka bagi guru untuk 

mengajar, tetapi lebih sebagai alat penyalur pesan dari pemberi pesan (guru) ke penerima 

pesan (peserta didik) (Sadiman, 2010:7-10). Media dalam proses pembelajaran diartikan 

sebagai segala bentuk peralatan fisik komunikasi berupa software dan hardware yang 

merupakan bagian kecil dari teknologi pembelajaran yang harus diciptakan atau 
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dikembangkan, digunakan dan dikelola untuk kebutuhan pembelajaran untuk mencapai 

efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran (Arsyad, 2014:7-8). 

Selanjutnya menurut warsita (2008:25)  media pembelajaran adalah peralatan dan 

bahan pembelajaran yang digunakan guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran ini bukan semata-mata menggantkan pembelajaran konvensional, 

tetapi sebagai pelengkap aktivitas peserta didik dalam memudahkan belajar (Rahayu, 

2002: 281). Menurut sanjaya (2009:162) dengan menggunakan medua pembelajaran 

komunikasi bukan saja dapat mempermudah proses pembelajaran menjadi semakin 

menarik. 

Android merupakan sistem operasi berbasis linux untuk telephon seluler seperti 

smartphone dan komputer tablet. Sistem operasi (Operating System / OS) adalah 

seperangkat program yang mengolah sumber daya perangkat keras komputer dan 

menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, 

pengguna tisak dapat menjalankan program aplikasi pada perangkat mereka kecualu 

program aplikasi boot diri (Tim Wahana Komputer, 2012:2) 

iOS (sebelumnya iPhone OS) adalah sistem operasi perangkat bergerak yang 

dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama 

diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah dikembangkan untuk 

mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Tidak seperti Windows 

Phone (Windows CE) Microsoft dan Android Google, Apple tidak melisensikan iOS 

untuk diinstal di perangkat keras non-Apple. Pada 12 September 2012, App Store Apple 

berisi lebih dari 700.000 aplikasi iOS, yang secara kolektif telah diunduh lebih dari 

30 miliar kali. SO ini memiliki pangsa pasar 14,9% untuk unit sistem operasi perangkat 

bergerak telepon cerdas yang dijual pada kuartal ketiga 2012, terbanyak setelah Android 

Google. Pada bulan Juni 2012, iOS mencakup 65% konsumsi data web perangkat 

bergerak (termasuk di iPod Touch dan iPad). Pada pertengahan 2012, terdapat 410 juta 

perangkat bergerak yang diaktifkan. Menurut Apple pada tanggal 12 September 2012, 

400 juta perangkat bergerak iOS telah dijual sepanjang bulan Juni 2012. 

Antarmuka pengguna iOS didasarkan pada konsep manipulasi 

langsung menggunakan gerakan multisentuh. Elemen kontrol antarmukanya meliputi 

slider, switch, dan tombol. Interaksi dengan SO ini mencakup gerakan 

seperti geser, sentuh, jepit, dan jepit buka, masing-masing memiliki arti tersendiri dalam 
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konteks sistem operasi iOS dan antarmuka multisentuhnya. Akselerometer internalnya 

dipakai oleh sejumlah aplikasi agar bisa merespon terhadap pengguncangan alat 

(misalnya membatalkan tindakan) atau memutarnya dalam tiga dimensi (misalnya beralih 

dari mode potret ke lanskap). iOS diturunkan dari OS X, yang memiliki 

fondasi Darwin dan karena itu iOS merupakan sistem operasi Unix. iOS adalah versi 

bergerak dari sistem operasi OS X yang dipakai di komputer-komputer Apple. 

Penelitian baru yang dirilis oleh Nielsen pada kuartal ketiga 2015 mengatakan 

bahwa 52,6 persen pemilik smartphone di Amerika menggunakan sistem operasi Android. 

Sedangkan pengguna iOS hanya 42,7 persen saja. Hal tersebut cukup mengejutkan 

mengingat Amerika adalah negara asal dari iOS. 

 

Gambar 1. Persentase pengguna smartphone di AS 2015 Nielsen Company 

 

Android ini menjadi sistem operasi smartphone paling populer tidak hanya di 

Indonesia dan Amerika, tetapi juga di dunia. Tidak seperti iOS yang hanya dibuat oleh 

Apple, smartphone Android bisa digunakan oleh perusahaan sapa saja, Samsung, LG, 

Motorola, Huawei, dan masih banyak lagi. Persentase dari International Data Corporation 

(IDC) menunjukkan bahwa Android memiliki 82,8 persen pangsa pasar di seluruh dunia, 

sementara iOS hanya memperoleh 13,9 persen saja.  
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Gambar 2. Posisi sistem operasi diantara Penguna dan 

Perangkat Keras 

 

Pemebelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis android 

maupun iOS mampu menjadikan handphone menjadi alat belajar yang berisi materi dan 

latian soal untuk peserta didik. Media pembelajaran berbasis smartphone adalah media 

pembelajaran yang dapat dijalankan pada perangkat mobile dengan sistem operasi 

android, ios mapun windowsphone  yang dapat diakses oeleh peserta didik dimana saja 

dan kapan saja. Media pembelajaran berbasis smartphone pada dasarnya sama saja dengan 

media pembelajaran interaktif yang diajalankan dikomputer. Perbedaan dengan media 

pembelajaran lainya adalah media pembelajaran berbasis smartphone ini dijalankan pada 

perangkat mobile atau tablet. 

Android dan iOS menyediakan berbagai fitur. Fitur yang tersedia pada smartphone 

secara garis besar adalah: 

a. Platform dan pasar aplikasi: yang memungkinkan instalasi dan penghapusan komonen 

yang tersedia. Ada google play dan AppStore yang memungkinkan pengguna dapat 

menambah dan menguangi aplikasi. 

b. Mesin virtual dalvik (DVM): mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat mobile 

sehingga bisa dijalankan tanpa harus memakan daya listrik yang besar. 

c. Grafik: grafik 2D dan grafik 3D berdasarkan OpenGL. 

d. SQLite: Software berbasis RDBMS untuk penyimpanan data. 

e. Mendukung media: audio, video dan berbagai format gambar. 

f. Mendukung GSM, Bluetooth, Edge, 3G, dan Wifi. 

g. Adanya beragam sensor, seperti kamera, global positioning system (GPS), kompas, 

dan accellerometer. 



 

346 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Prosedur pengembangan 

penelitian ini mengadaptasi model pengembangan ADDIE, yaitu model pengembangan 

yang terdiri dari lima tahapan yang terdiri dari Analysis (analisis), Design (desain), 

Development (pengembangan), Implementation (implementasi) dan Evaluating 

(evaluasi). Namun dalam penelitian ini hanya sampai tahap implementasi saja. Dalam 

pengembangan peneliti menggunakan software Intel XDK dimana dalam sekali coding 

dapat menghasilkan 2 buah platform sekaligus yakni android dan iOS  

Tahapan Pengembangan : 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

a. Analisis kebutuhan peserta didik yang meliputi kebutuhan dan karakteristik peserta 

didik yang akan menjadi sasaran pengguna buku saku digital serta perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software).  

b. Analisis kompetensi dan intruksional yang meliputi analisis terhadap Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dimuat dalam media ini. 

Standar Kompetensi yang akan dimuat adalah Memperbaiki sistem suspensi aktif 

dengan Kompetensi Dasar Komponen dan fungsi suspensi aktif. Analisis 

instruksional merupakan penjabaran Kompetensi Dasar (KD) yang telah dipilih pada 

tahap analisis kompetensi menjadi indicator pembelajaran yang memungkinkan untuk 

disajikan dalam media pembelajaran berbasis android. 

2. Tahap Desain (Design) 

Berdasarkan hasil analisis, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah tahap desain 

atau perancangan produk yang meliputi tahap berikut: 

a. Pembuatan Desain Media (storyboard) 

Storyboard merupakan gambaran media pembelajaran secara keseluruhan yang 

akan dimuat di dalam aplikasi. Storyboard berfungsi sebagai panduan seperti peta 

untuk memudahkan proses pembuatan media. 

b. Metetapkan Materi 

Pada tahap ini dikemukakan dasar pemilihan mata pelajaran Teori Produktif 

memperbaiki sistem suspensi aktif. Materi ini dipilih karena sesuai dengan 

kompetensi penulis. Selain itu, terdapat kesulitan dalam hal kurangnya 



 

347 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

penggunaan media pembelajaran dan banyak guru yang masih menggunakan 

metode konvensional atau ceramah. 

c. Penyusunan Soal dan Jawaban 

Soal dan pembahasan jawaban yang akan dimuat dalam media ini merupakan 

materi mengenai komponen suspensi aktif. Penyusunan materi, soal, dan 

pembahasan dalam media ini dibuat dari berbagai referensi. 

d. Mengkaji Mata Pelajaran Sesuai dengan Kurikulum Standar kompetensi sistem 

suspensi aktif dikaji sesuai dengan panduan kurikulum yang berlaku di sekolah saat 

ini. 

e. Pengumpulan background, font, gambar, dan tombol Pengumpulan background, 

font, gambar, dan tombol adalah dengan cara mengunduh dari berbagai sumber 

kemudian dibuat dalam format gambar .png (portable network graphics) dengan 

menggunakan PhotoShop CS 4. Apabila diubah ke dalam format tersebut 

background gambar akan terlihat memiliki latar belakang yang transparan sehingga 

membuat media lebih menarik. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

a. Membuat Produk Media Pembelajaran Berbasis Android. 

b. Validasi Ahli Materi dan Ahli Media. 

Proses validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Hasilnya berupa saran, 

komentar, dan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

analisis dan revisi terhadap media yang dikembangkan dan sebagai dasar untuk 

uji coba produk padapeserta didik. 

c. Validasi Praktisi Pembelajaran  

Proses validasi dilakukan oleh praktisi pembelajaran Produktif suspensi aktif  di 

sekolah. Hasilnya berupa saran, komentar dan masukan yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan analisis dan revisi terhadap media yang 

dikembangkan dan sebagai dasar untuk melakukan uji coba produk pada peserta 

didik. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi ini produk akan diuji cobakan kepada 30 peserta didik dari SMK 

N 1 Sawit Boyolali. Pada tahap ini juga dibagikan angket untuk mengukur dan 

mengetahui pendapat atau respon peserta didik mengenai media pembelajaran suspensi 
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aktif berbasis smartphone. Bila diperlukan maka akan dilakukan revisi berdasarkan 

masukan dan saran dari peserta didik. Namun, dalam revisi ini akan dipertimbangkan 

masukan dan saran dari validator sebelumnya agar tidak bertentangan dengan 

perbaikan-perbaikan sebelumnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Intel XDK adalah development kit yang dibuat oleh Intel untuk membuat aplikasi 

native untuk perangkat mobile menggunakan teknologi web seperti 

HTML5, CSS dan JavaScript. Aplikasi web dikompilasi menggunakan platform 

Cordova di server online untuk membuat aplikasi hybrid yang cross-platform. Aplikasi 

Intel XDK adalah aplikasi cross-platform yang tersedia untuk sistem operasi Linux, OSX 

dan Windows. Dengan Intel XDK dapat dibuat satu aplikasi yang dapat berjalan di banyak 

platform mobile hanya dengan menggunakan satu basis kode saja. Kode dapat 

dikompilasi secara online sehingga tidak perlu menginstal berbagai tools seperti Cordova, 

SDK dan lain sebagainya di komputer sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, Intel XDK 

tidak hanya menyediakan online compiling, tapi juga segala kebutuhan fase development 

seperti koding, testing, debugging, hingga publishing ke online mobile store seperti App 

Store dan Play Store. 

Interface Intel XDk didukung dengan GUI (Graphic User Interface) sehingga 

lebih mudah dalam proses pembuatan aplikasi. Pengembangan dengan menggunakan 

kode juga tetap didukung bagi yang terbiasa membangun aplikasi dengan menggunakan 

code. 

1. Tampilan Awal 

 

Gambar 3. Tampilan awal Intel XDK 

Tampilan awal intel xdk terdapat pemilihan jenis project yang akan dibuat dan 
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beberap model template yang bisa digunakan dalam proses pengembangan aplikasi sesuai 

dengan yang direncanakan. Fleksibilitas dalam pemilihan model tersebut merupakan 

salah satu kelebihan dari intel xdk sendiri, mempermudah bagi developer yang akan 

mengembangkan aplikasi maupun program berbasis hybrid.  

2. Lembar kerja (framework) 

       

 

Gambar 4.  Lembar kerja coding space dan design 

 

3. Proses pengembangan media suspensi aktif 

 

Gambar 5. Tampilan coding pengembangan aplikasi 
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4. Simulasi hasil aplikasi  

        

Gambar 6. Tampilan pada OS Android dan iOS  

5. Proses building dan instalasi 

 

 

Gambar 7. Building aplikasi Android dan iOS 

Pada proses pengembangan sampai pada proses building dan instalasi pada OS 

smartphone masing-masing. Tahap selanjutnya dilakukan validasi dan pengujian 

kelayakan terhadap peserta didik oleh peneliti. 

 

KESIMPULAN 

Teknologi terintegrasi pada pembelajaran merupakan salah satu strategi pencapaian 

tujuan pembelajaran karena teknologi bukan lagi dianggap sebagai hal yang baru. Hal ini sesuai 

kenyataan bahwa penggunaan perangkat mobil (smartphone, PDA atau Tablet) sudah tidak 
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asing lagi dikalangan peserta didik. Intel xdk merupakan salah satu teknologi dalam dunia 

pengembangan hybrid application. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa: 

1.  Teknologi memberikan kemudahan dalam pengembangan media pada pendidikan 

kejuruan. 

2. Dalam sekali coding, developer dapat menghasilkan sebuah produk aplikasi yang 

dapat diinstall pada perangkat Android dan iOS 
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ABSTRAK 

 
Ulangan akhir semester merupakan suatu bentuk assesment kepada 

peserta didik yang digunakan oleh institusi pendidikan di setiap jenjang 

pendidikan. Ulangan akhir semester mempunyai fungsi untuk memberi 

gambaran tentang tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran 

selama satu tahun pelajaran, dan sebagai laporan kepada orang tua peserta didik, 

serta dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan untuk kenaikan kelas. 

Pelaksanaan ulangan akhir semester di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di Kota Malang dilaksanakan secara berbeda. Pelaksanaan ulangan akhir 

semester sudah berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT). Ulangan 

akhir semester berbasis komputer ini dilaksanakan untuk melatih dan agar siswa 

terbiasa untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang 

saat ini diterapkan. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah (1) Menguraikan 

pelaksanaan UNBK; (2) Menguraikan respon siswa terhadap UNBK; dan (3) 

Menguraikan manfaat ulangan akhir sekolah berbasis komputer bagi siswa 

dalam menghadapi UNBK. Berdasarkan hasil kajian maka dapat ditarik 

kesimpulan: (1) Pelaksanaan UNBK; (2) Respon siswa terhadap pelaksanaan 

UNBK yang dijabarkan sebagai berikut: (a) Perasaan siswa dalam menghadapi 

UNBK yang meliputi: perasaan optimis, biasa saja, cemas, dan sangat cemas; 

dan (b) Kekhawatiran siswa ketika menghadapi UNBK yang meliputi komputer 

eror, listrik mati, salah dalam menjawab soal, tidak bisa login, dan jaringan 

komputer yang lambat. Dengan demikian melalui ulangan akhir semester 

berbasis komputer yang diterapkan beberapa SMK di Kota Malang dapat 

membantu siswa mengurangi dan menghilangkan kekhawatiran saat 

pelaksanaan UNBK. 

 

Kata kunci :  Ulangan Akhir Semester, CBT, UNBK, SMK. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia selama manusia hidup. Tanpa adanya 

pendidikan, maka dalam menjalani kehidupan ini manusia tidak akan dapat berkembang 

dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan itu harus betul-betul 

diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas yang mampu bersaing, memiliki 

budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan yang terencana, terarah dan 

berkesinambungan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuannya secara optimal, baik, aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek 

psikomotorik. Dalam mencapai tujuan pendidikan perlu diupayakan suatu sistem 
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pendidikan yang mampu membentuk kepribadian dan keterampilan peserta didik yang 

unggul, yakni manusia yang kreatif, cakap, terampil, jujur, dapat dipercaya, bertanggung 

jawab, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi (Trianto, 2013). 

Proses pendidikan terjadi atau terbentuk melalui kerja sama antara tenaga pendidik 

dan peserta didik serta materi atau topik pengetahuan sebagai media untuk mencapai suatu 

kompetensi yang merupakan kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah peserta 

didik mengikuti prosses pembelajaran secara keseluruhan meliputi kemampuan 

akademik, sikap, dan keterampilan. 

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah lama dimanfaatkan untuk 

membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam proses 

pembelajaran terutama teknologi komputer memudahkan para pendidik untuk 

menjelaskan materi pembelajaran yang bersifat abstrak dan jauh dari penalaran peserta 

didik menjadi mudah dijangkau atau dipahami. Melalui teknologi pembelajaran para 

pendidik akan mudah melakukan simulasi pembelajaran mendekati kondisi nyata dari 

suatu materi pembelajaran yang abstrak, misalnya penjelasan tentang gerakan lempeng 

tektonik yang menimbulkan banyak korban mudah diuraikan dengan bantuan simulasi 

teknologi. Simulasi gerakan lempeng tektonik melalui animasi akan memudahkan 

pemahaman dan penghayatan peserta didik untuk materi pembelajaran tersebut. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses 

pembelajaran dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain penyediaan bahan ajar secara 

online (bahan ajar tersimpan dalam bentuk buku atau artikel di internet), program 

computer assisted learning, bahan alat peraga atau simulasi, pembelajaran Moodle dan 

Facebook (Darmawan dan Siti, 2014), dan pembelajaran jarak jauh (sekolah terbuka). 

Penyediaan bahan ajar secara online memudahkan pendidik atau peserta didik untuk 

menemukan bahan ajar sehingga proses pembelajaran tidak terkendala oleh materi bahan 

ajar yang tidak tersedia. Ketersediaan bahan ajar secara tepat waktu akan memperlancar 

dan mambantu pendidik atau peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 

komprehensif sehingga pembelajaran terhindar dari kesalahan persepsi. 

Dewasa ini, peralatan media pembelajaran yang mengarah pada penggunaan 

elearning sudah mulai diperhatikan. Sehubungan dengan pentingnya peran serta fungsi 

sarana dan prasarana pendidikan, yang merupakan salah satu sumber daya penting dalam 

menunjang proses pembelajaran di sekolah, maka perlu dilakukan peningkatan dalam 
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pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara 

efektif. Sehingga ada kecenderungan, bahwa minat dan perhatian pada aspek kualitas jasa 

di Indonesia belum begitu maksimal. Hal ini terbukti dengan masih sering ditemukannya 

sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki dan diterima oleh sekolah sebagai bantuan, 

baik dari pemerintah maupun masyrakat. Hal ini terlihat dalam penggunaannya yang tidak 

optimal dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. 

Perkembangan teknologi informasi telah menyentuh hampir semua sektor. Hal ini 

menuntut peningkatan kinerja baik dari segi efektifitas dan efisiensi. Salah satu sektor 

yang menjadi hal penting untuk diperhatikan peningkatan kinerja ialah sektor pendidikan. 

Dengan meningkat dan berkembangnya teknologi informasi dibutuhkan suatu 

sistem pendidikan yang berkualitas baik dari segi mutu materi pendidikan, pengajaran, 

pengujian serta sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan 

yang baik untuk dijadikan pembahasan ialah sistem pengujian dimana masih banyak 

lembaga-lembaga pendidikan baik universitas, sekolah-sekolah, dan lembaga pendidikan 

non-formal lainnya yang menggunakan cara manual. Penggunaan cara manual ini banyak 

mengalami kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya dalam hal biaya penyediaan 

bahan soal dan jawaban ujian, waktu pengerjaan dan sebagainya. 

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut suatu sistem 

pengujian yang efektif dan efisien serta mampu melakukan pengujian secara cepat, tepat, 

dan memudahkan dalam melakukan pengujian serta penilaian itu sendiri. Diharapkan 

semua kendala yang ditemui pada saat menjalankan cara manual dapat diperkecil atau 

bahkan dihilangkan. 

Penilaian dalam proses pembelajaran, menurut Benner dan Gitomer (2009) 

dibedakan sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar (assessment as learning), 

penilaian proses pembelajaran (assessment for learning), dan penilaian untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar (assessment of learning). Penilaian dilaksanakan sebagai upaya 

melayani dan mendeteksi kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dari hasil 

penilaian setelah proses pembelajaran dilakukan diketahui materi (kompetensi) yang 

belum dipahami atau dikuasai oleh peserta didik. 

Ujian akhir merupakan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan. Tujuan ujian akhir adalah untuk 

memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik selama mengikuti 
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pendidikan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Basuki dan 

Hariyanto, 2014). Ujian akhir yang dilakukan pemerintah dalam sistem pendidikan 

nasional, saat ini disebut Ujian Nasional, adalah sebagai upaya penilaian pencapaian 

kompetensi nasional pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mata 

pelajaran yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian nasional 

diselenggarakan oleh pemerintah yang meliputi aspek pengetahuan. Ujian nasional untuk 

mengukur aspek pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk tertulis (paper and pencil test-

PBT) dan berbasis komputer (computer based test-CBT) dengan bentuk soal pilihan 

ganda. Ujian nasional dengan model PBT merupakan pelaksanaan ujian secara tertulis 

seperti yang dilakukan selama ini, sedang model CBT yang disebut Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) merupakan pelaksanaan ujian berbasis komputer dengan 

soal sama seperti PBT. Penggunaan komputer dalam ujian memudahkan pelaksana untuk 

membuat soal beragam dengan mengkombinasikan beberapa paket soal (Abdullah, 2009). 

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah (1) Menguraikan pelaksanaan UNBK; (2) 

Menguraikan respon siswa terhadap UNBK; dan (3) Menguraikan manfaat ulangan akhir 

sekolah berbasis komputer bagi siswa dalam menghadapi UNBK. 

 

PEMBAHASAN 

A. E-Learning 

Pembelajaran e-learning merupakan pembelajaran online dengan menggunakan 

format digital melalui teknologi informasi (Kusnohadi, 2014). Pembelajaran yang 

dilakukan pendidik pada dasarnya merupakan pembelajaran konvensional di dalam kelas 

atau di luar kelas dengan menerapkan berbagai produk Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran dalam bentuk multi media, yaitu 

perpaduan antara teks, grafis, suara, animasi, dan video yang disajikan dalam komputer 

atau media elektronik (Tanrere dan Sumiati, 2012). Bentuk multimedia yang diperlukan 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yaitu multimedia interaktif 

(Waldopo, 2011), dimana peserta didik dapat belajar secara aktif dengan menggunakan 

media elektronik seperti video, VCD, DVD. Pembelajaran dengan menerapkan TIK dapat 

meningkatkan hasil proses pembelajaran dan menguatkan hasil pembelajaran di kelas 

(Evranita, 2009). Untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran maka dilakukan suatu 

penilaian yang berfungsi sebagai informasi mengenai peserta didik yang sudah menguasai 
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materi dan yang belum menguasai materi. Pada materi yang belum dikuasai oleh peserta 

didik dapat dijadikan bahan pembelajaran ulang atau penugasan agar siswa dapat 

menguasainya. Penilaian dalam proses pembelajaran terdiri atas penilaian formatif dan 

sumatif (Nitko dan Susan, 2011). Penilaian formatif dilaksanakan dalam bentuk ulangan 

harian atau dalam bentuk penugasan selama proses pembelajaran. Penilaian sumatif 

dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian proses pembelajaran selama satu semester 

atau satu tahun pembelajaran dalam bentuk ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, 

atau ujian akhir. 

 

B. Ulangan Akhir Semester 

Pelaksanaan evaluasi sumatif di Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dua kali 

yaitu pada akhir semester satu dan akhir semester dua. Ulangan akhir semester merupakan 

suatu bentuk assesment kepada peserta didik yang digunakan oleh institusi pendidikan di 

setiap jenjang pendidikan. Ulangan akhir semester mempunyai funsi untuk memberi 

gambaran tentang tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran selama satu 

tahun pelajaran, dan sebagai laporan kepada orang tua peserta didik, serta dapat dijadikan 

bahan pengambilan keputusan untuk kenaikan kelas. Selain itu, ulangan akhir semester 

yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh intitusi pendidikan di suatu daerah dapat 

juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran di suatu 

sekolah apabila dibandingkan dengan sekolah yang lain. Oleh karena itu ulangan akhir 

semester perlu dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh institusi pendidikan pada 

setiap jenjang pendidikan. 

Pelaksanaan ulangan akhir semester di beberapa SMK di Kota Malang dilaksanakan 

secara berbeda. Pelaksanaan ulangan akhir semester sudah berbasis komputer atau 

computer based test (CBT). Pembuatan soal dilakukan oleh guru mata pelajaran yang 

selanjutnya oleh tim admin dimasukkan ke dalam sistem CBT. Soal ulangan akhir 

semester CBT yang digunakan adalah pilihan ganda. Dalam pelaksanaannya siswa harus 

login terlebih dahulu untuk mengakses soal-soal ulangan akhir semester. Soal ulangan 

akhir semester CBT menggunakan sistem acak soal dan jawaban, sehingga antara siswa 

satu dengan yang lain kemungkinan mempunyai peluang urutan soal yang sama sangat 

kecil. Jadi meskipun tempat duduk siswa saling berdekatan tetapi siswa tidak bisa saling 

menyontek. Setelah menjawab semua soal siswa bisa memilih tombol selesai dan 



 

357 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

langsung logout tanpa bisa melihat soal. Selain itu juga ada waktu untuk mengerjakan 

soal, biasanya waktu yang digunakan kurang lebih 60 menit untuk satu mata pelajaran. 

 

C. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 34 Tahun 2015 

Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper Based Test, PBT) yang selanjutnya disebut Ujian 

Nasional (UN) adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan 

naskah soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas. Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (Computer Based Test, CBT) yang selanjutnya disebut UNBK adalah 

sistem ujian yang digunakan dalam Ujian Nasional dengan menggunakan sistem 

komputer. 

Program aplikasi UNBK di rancang dan dikembangkan oleh puspendik. Program 

aplikasi UNBK adalah tes berbasis komputer yang penyajian dan pemilihan soalnya 

dilakukan secara komputerisasi sehingga setiap peserta tes mendapatkan paket soal yang 

berbeda-beda. Sebelum pelaksanaan UNBK sekolah menyelenggarakan uji coba UNBK 

pada H-10 sampai dengan H-2 di sekolah masing-masing. Langkah-langkah dalam tahap 

uji coba diatur dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang petunjuk 

teknis pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer/computer based test. 

UNBK mulai diselenggarakan di Indonesia mulai tahun 2014 dan akan 

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah. UNBK bukan berarti 

pengerjaan soal UN dilakukan secara online, melainkan dengan memanfaatkan komputer 

yang tersedia. Kemendikbud pada periode 2014 - 2019 mengubah  sistem penilaian 

nasional dari Ujian Nasional Berbasis Kertas menuju Ujian Nasional Berbasis Komputer. 

Perubahan UN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi 

ujian nasional, serta penilaian pendidikan lainnya (ditpsmk.net). 

Keuntungan diadakannya UNBK ini adalah data dapat dengan mudah disimpan, 

mengurangi kebocoran soal (ditpsmk.net). Menurut Puspendik (2015:15) pergantian 

sistem penilaian ini dikarenakan pada ujian nasional berbasis kertas memiliki banyak 

kelemahan, antara lain (1) bentuk soal yang diguanakan pada suatu ujian sulit untuk 

dibuat bervariasi; (2) tampilan soal terbatas, hanya dua dimensi; (3) diperlukan banyak 

kertas dan biaya penggandaan yang cukup besar; (4) pengamanan kerahasiaan soal relatif 

sulit dan memerlukan biaya cukup besar; dan (5) pengolahan hasil memerlukan waktu 
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yang relatif lama. Maka dari itu pemerintah berusaha beralih dari sistem penilaian yang 

konvensional ke sistem penilaian berbasis komputer. 

 

D. Respon Siswa Terhadap Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Beragam respon siswa dalam menghadapi UNBK. Hal ini dikarenakan siswa baru 

pertama kali melaksanakan UN dengan sistem komputer. Direktorat Pembinaan SMK 

melakukan survey kepada siswa yang melaksanakan UNBK pada tahun 2015 didapat 

persentase seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Hasil survey oleh Direktorat Pembinaan SMK (sumber: ditpsmk.net) 

 

Berdasarkan Gambar 1 mengenai perasaan siswa dalam menghadapi UNBK 

didapatkan persentase sebesar 53% menyatakan optimis, 40% biasa-biasa saja, 7% cemas, 

dan sisanya 1% sangat cemas. Dalam persentase tersebut 90% lebih siswa tidak megalami 

kecemasan dengan adanya perubahan dari ujian nasional berbasis kertas ke UNBK. Selain 

survey mengenai perasaan dalam menghadapi UNBK, Direktorat Pembinaan SMK juga 

melakukan survey terhadap kekhawatiran siswa ketika menghadapi UNBK dan 

didapatkan hasil 48% khawatir apabila komputer eror, 32% listrik mati, 11% salah dalam 

menjawab soal, 7% jaringan komputer lambat, dan 2% tidak bisa login (ditpsmk.net). 

Kekhawatiran mengenai komputer eror bisa dari berbagai aspek, misalnya kesalahan 

perangkat lunak (sistem operasi, virus, antivirus, dan perangkat lunak yang terinstall 

dalam komputer), kesalahan perangkat keras dan peripheral (mouse, keyboard, monitor). 

Untuk mengatasi hal ini maka sekolah sejak enam bulan sudah mempersiapkan dan 

memeriksa setiap komputer untuk memastikan tidak ada komputer yang eror. 

Kekhawatiran selanjutnya yaitu listrik mati yang persentasenya mencapai 32%. Hal ini 
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dikarenakan UNBK menggunakan komputer dan salah satu sumber daya yang diperlukan 

komputer adalah daya listrik. Sehingga sangat wajar apabila siswa merasa khawatir akan 

hal ini. Siswa mengkhawatirkan apabila mereka sedang mengerjakan ujian dan tiba-tiba 

listrik mati, lalu soal-soal yang sudah suda dikerjakan akan hilang atau bagaimana. Untuk 

mengatasi hal ini sekolah memyiapkan penyimpan energi listrik (Uninterruptible power 

supply, UPS) dan genset. UPS mempunyai fungsi sebagai alat back up listrik ketika 

komputer kehilangan energi dari sumber utamanya. Setelah listrik mati, komputer akan 

menyala sementara menggunakan UPS dan teknisi akan menghidupkan genset untuk daya 

listrik selanjutnya. Selanjutnya 11% siswa khawatir apabila salah dalam menjawab. 

Dalam aplikasi UNBK siswa disediakan soal dan jawaban serta ada pilihan ragu-ragu 

yang dapat digunakan oleh peserta didik ketika masih ragu dalam menjawab soal. Daftar 

soal memiliki empat warna: putih untuk soal yang belum terjawab, hitam untuk soal yang 

sudah dipilih jawabannya, biru untuk tampilan soal yang sedang dikerjakan, dan kuning 

untuk soal yang sudah dijawab namun peserta didik meng-klik “RAGU-RAGU”. 

Kekhawatiran sebesar 7% adalah masalah jaringan komputer yang lambat. Pada 

pelaksanaan UNBK menggunakan sistem semi online, saat siswa mengerjakan UNBK 

siswa menggunakan jaringan lokal (Local Area Network, LAN) yang terhubung dengan 

server sekolah setelah siswa selesai mengerjakan UNBK ada sinkronisasi antara server 

sekolah dengan server pusat dengan menggunakan internet untuk pengiriman jawaban 

siswa. Jadi kekhawatiran siswa mengenai jaringan lambat dapat teratasi karena UNBK 

tidak menggunakan internet pada saat siswa mengerjakan. Kekhawatiran terakhir sebesar 

2% adalah siswa tidak bisa login. Untuk login ke UNBK siswa harus memasukkan data 

berupa username dan password yang terdapat pada kartu peserta yang diberikan oleh 

sekolah. Setelah login siswa harus memasukkan token yang didapat dari operator sekolah 

yang sedang bertugas di ruang ujian.  

 

E. Manfaat Ulangan Akhir Semester Berbasis Komputer 

Ulangan Akhir Semester (UAS) berbasis komputer yang sudah diaplikasikan di 

beberapa sekolah di kota Malang memberikan dampak positif bagi siswa yang akan 

menghadapi UNBK. Aplikasi UAS berbasis komputer dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga mirip dengan UNBK agar siswa terbiasa dengan UNBK. UAS berbasis 

komputer sudah digunakan mulai siswa kelas X hingga kelas XII. Dengan adanya UAS 



 

360 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

berbasis komputer diharapkan siswa tidak perlu khawatir mengenai masalah teknis. Siswa 

hanya perlu mempersiapkan diri dengan belajar dan fokus pada pengerjaan soal UNBK. 

Beberapa sekolah di kota Malang sudah mempersiapkan peralatan komputer, server, UPS, 

genset, dll seperti perlengkapan yang harus ada pada saat UNBK berlangsung. Manfaat 

yang dirasakan siswa adalah siswa menjadi terbiasa dengan UNBK karena sudah berlatih 

menggunakan komputer dalam menghadapi ulangan sekolah mulai kelas X sampai kelas 

XII. Manfaat yang didapatkan oleh guru dan sekolah adalah: (1) laboratorium komputer 

dapat digunakan untuk ulangan berbasis kompuetr selain untuk pembelajara praktikum; 

(2) guru tidak perlu mengoreksi hasil ulangan siswa secara individu karena nilai langsung 

bisa didapat setelah siswa mengerjakan soal; (3) mengurangi biaya cetak soal, koreksi 

dan pengawasan; dan (4) mengurangi kertas bekas soal dan jawaban dari siswa. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari pembahasa maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Pelaksanaan UNBK mengatasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan UN berbasis 

kertas, sehingga pemerintah beralih dari sistem penilaian yang konvensional ke sistem 

penilaian berbasis komputer; (2) Menguraikan respon perasaan siswa terhadap 

pelaksanaan UNBK dengan hasil angket sebagai berikut: 53% siswa merasa optimis, 40% 

siswa merasa biasa saja, 7% siswa merasa cemas, dan 1% siswa merasa sangat cemas; (3) 

Menguraikan kekhawatiran siswa terhadap UNBK dengan hasil angket sebagai berikut: 

48% siswa khawatir komputer eror, 32% siswa khawatir listrik mati, 11% siswa khawatir 

salah dalam menjawab soal, 7% siswa khawatir jaringan komputer lambat, dan 2% siswa 

khawatir tidak bisa login; (4) Mengatasi kekhawatiran siswa menghadapi UNBK dengan 

cara sebagai berikut: Beberapa sekolah di Kota Malang pada pelaksanaan Ulangan Akhir 

Semester (UAS) sudah berbasis komputer untuk melatih siswa dalam menghadapi 

UNBK. Sekolah menyiapkan perlengkapan UAS berbasis komputer sama dengan 

persiapan menghadapi UNBK. Perlengkapan pada UAS berbasis komputer tersebut 

diuraikan sebagai berikut: (a) Komputer sekolah yang akan digunakan untuk UNBK dan 

UAS berbasis komputer sudah dipersiapkan sejak enam bulan sebelum pelaksanaan ujian; 

(b) Sekolah menyiapkan Uninterruptible power supply (UPS) dan genset untuk mengatasi 

listrik mati pada saat pelaksanaan UNBK dan UAS berbasis komputer, (c) Aplikasi 

UNBK dan UAS berbasis komputer dibuat sama dalam pemilihan jawaban ragu-ragu 
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apabila siswa belum yakin dalam menjawab pertanyaan pada nomor soal tertentu; (d) 

Aplikasi UNBK dan UAS berbasis komputer menggunakan jaringan lokal (LAN) dan 

tidak menggunakan internet sehingga bisa dipastikan bahwa jaringan lancar; dan (e) 

Siswa mendapat username dan password pada kartu peserta yang didapat dari sekolah 

sehingga dipastikan siswa bisa login pada aplikasi UNBK dan UAS berbasis komputer; 

dan (5) Menguraikan manfaat pelaksanaan UAS berbasis komputer terhadap siswa dan 

sekolah. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan 

program SMK yaitu Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dengan mutu lulusan pada 

SMK paket keahlian TKJ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan rancangan penelitian korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh 

peserta didik SMK Kelas XII Paket Keahlian Teknik Komputer Jaringan di 

Tulungagung sejumlah 293. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

adalah proportionale random sampling. Sampel penelitian adalah siswa kelas 

XII TKJ SMK di Tulungagung yaitu SMK N 1 Boyolangu, SMK N 1 

Rejotangan, SMK Sore dan SMK Veteran sejumlah 169 siswa.  Pengumpulan 

data menggunakan metode dokumentasi untuk variabel pelaksanaan UKK, dan 

metode angket untuk mengetahui variabel mutu lulusan. Uji hipotesis 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) antara mutu lulusan 

menghasilkan rhitung 0,302 > rtabel 0,1270 dengan besaran thitung 4,010 > ttabel 

1,65392. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) terhadap mutu lulusan pada taraf 

signifikansi 5%. Sumbangan koefisien determinasi antar variabel sebesar 0,091 

dengan nilai 9,1%% sedangkan sisanya dari faktor lain yang tidak diteliti 

peneliti. Sehingga dapat diketahui bahwa pelaksanaan UKK di SMK mempunyai 

hubungan yang signifikan dalam kategori tinggi antara mutu lulusan di SMK 

khususnya 

 

Kata kunci :  Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Mutu lulusan, SMK 

 

PENDAHULUAN  

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu peluang dan tantangan 

bagi Indonesia khususnya dalam mengadapi abad perekonomian saat ini. Konsep utama 

dalam pelaksanaan MEA ini adalah menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan 

kesatuan antar negara ASEAN. Dengan adanya MEA ini maka perlu adanya 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, mempuni dan profesional. 

Salah satu cara untuk menciptakan SDM yang terampil, mumpuni, dan profesional, 

yaitu dengan mutu pendidikan yang berkualitas. Dengan perantara pendidikan ini, 

Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara lain baik dalam, pelayanan, 

produk bahkan dalam menyiapkan sumber daya manusianya. Pendidikan nyatasalah 

satunya yaitu melalui pendidikan kejuruan. 
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Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

dengan mutu lulusan yang unggul dalam bidang tertentu. Menurut Sonhadji (2013:154) 

menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang terorganisasi 

secara langsung berkaitan dengan penyiapan individu dalam memasuki dunia kerja. 

Sehingga, pendidikan kejuruan didirikan untuk mengasah kemampuan peserta didiknya. 

Orientasi pendidikan kejuruan sebagai wujud sa;ah satu pendidikan mennegah di 

Indonesia mengacu pada upaya pemfasilitasan peserta didik untuk siap kerja dibidangnya 

(Mukadis, 2013:7). 

Melalui pendidikan kejuruan ini para peserta didik akan dibekali dengan berbagai 

keterampilan sesuai dengan bidangnya. Menurut Ardiyansyah (2013:3) SMK merupakan 

sekolah yang mempersiapkan siswanya dengan berbagai kompetensi keahlian di bidang 

tertentu. Peran SMK ini juga dibekal dengan berbagai keterampilan berwirausaha yang 

sejalan dengan kompetensi keahliannya. Dengan pendidikan berwirausaha ini melatih 

peserta didik untuk memiliki jiwa wirausaha sehingga dapat membuat lapangan kerja 

sendiri setelah lulus (Andi, 2011:25). Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut belum 

cukup keterserapan  lulusan SMK di dalam dunia usaha maupun dunia industri. Esensi 

lulusan SMK adalah tenaga kerja yang siap pakai pada level yag menengah, akan tetapi 

lulusan SMK secara umum masih belum mampu untuk itu. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat, Agustus 2015 angka pengangguran lulusan SMK tertinggi, 

yakni sebesar 12,65%. Hal ini juga terjadi di daerah Tulungagung, masih besarnya jumlah 

angka pengangguran. Selain itu, fakta empirik lain yaitu sebagian besar lulusan SMK 

belum memenuhi kebutuhan para pemangku (stakeholder) dan lulusan masih cenderung 

menjadi para pencari kerja dan belum mampu mengembangkan dan 

mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya (Subijanto, 2012:59). 

Untuk mendukung tujuan didirikannya pendidikan kejuruan, pemerintah 

mencanangkan program Uji Kompetensi Keahlian (UKK). UKK merupakan program 

pemerintah yang diselenggarakan oleh BNSP ( Badan Standar Nasional Pendidikan) yang 

pelaksanaannya di masing-masing satuan pendidikan bersama dunia usaha dan dunia 

industri. Hal ini sejalan dengan penelitian Irwanti (2014:421) yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan UKK ini merupakan penilaian hasil belajar untuk menentukan peserta didik 

sudah berkopeten atau belum saat nanti sudah lulus. 
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Dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 

Pelajaran 2014/2015, pelaksanaan UKK yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi 

peserta didik pada level sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditempuh di SMK. 

Harapan pemerintah dengan pelaksanaan UKK ini akan membantu perusahaan untuk 

melihat potensi kemampuan peserta didik yang siap menjadi tenaga kerja di dunia kerja 

maupun dunia industri. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) merupakan salah satu 

kompetensi kehalian di SMK. Berdasarkan kurikulum SMK edisi 2004, tujuan program 

TKJ ini adalah membekali peserta didik dengan terapil, pengetahuan, dan sikap agar 

kompeten dalam: (a) menginstal perangkat komputer personal dan menginstal sistem 

operasi dan aplikasi; (b) mampu menginstal perangkat jaringan berbasis lokal; (c) mampu 

menginstal perangkat jaringan berbasis luas; dan (d) mampu merancang bangun dan 

mengadministrasi jaringan berbasis luas. 

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan UKK diharapkan berperan dalam 

meningkatkan mutu lulusan SMK dalam menghadapi MEA. Untuk itu penulis mengkaji 

penelitian tentang: “Hubungan antara Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) 

dengan Mutu Lulusan SMK Paket Keahlian TKJ”. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan paparan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif korelasional untuk mengetahui hubungan 

antar variabel-variabelnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sugiyono 

(2012:120) bahwa korelasi mempelajari tentang hubungan dua variabel atau lebih, untuk 

mengetahui sejauh mana variasi dalam hubungan variabel saru dengan variabel lain. 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas XII SMK Se-Tulungagung yang 

memiliki paket keahlian TKJ yaitu SMK N 1 Boyolangu, SMK N Rejotangan, SMK Sore 

Tulungagung, dan SMK Veteran Tulungagung sebanyak 293 peserta didik. Sampel yang 

digunakan sebesar 169 peserta didik yang diambil secara propotional random sampling. 

Tahap pengumpulan data yaitu dokumentasi nilai UKK dan menggunakan angket 

untuk variabel mutu lulusan SMK. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment 

dan analisis regresi linier sederhana. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskiptif 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh. Pada 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Pelaksanaan UKK (X) dan Mutu Lulusan SMK 

(Y). Hasil deskripsi ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel  Mean Median St.Deviasi Range 
Nilai 

Maksimum Minimum 

X 82,82 83,00 6,183 29 99 70 

Y 83,69 83,00 6,569 31 98 67 

 

Berdasarakan Tabel 1 dapat diperoleh data Hasil UKK rata-ratanya 82,82, dengan 

simpangan baku sebesar 6,183. Nilai tertinggi 99 dan nilai terendah sebesar 70. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai UKK peserta didik tergolong 

tinggi.  

 
Gambar 1. Grafik distribusi frekuensi variabel UKK 

 

Sedangkan mutu lulusan SMK diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,69, simpangan 

baku 6,569. Nilai tertinggi 98 dan nilai terendah 67. Berdasarkan data tersebut mutu 

lulusan SMK dalam kategori cukup. 

 
Gambar 2. Grafik distribusi frekuensi variabel mutu lulusan 
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Analisis Data 

Sebelum menguji hipotesis penelitian harus ada uji prasyarat analisis yaitu: uji 

normalitas, uji linieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 

Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai sign. UKK  (0,185>0,05), dan nilai 

sig. lulusan (0,082>0,05) lebih dari nilai sig. 0,005 maka data terdistribusi normal.  

Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada linieritas yaitu 0,000. 

Karena nilai signifikansi < 0,005 maka dapat disimpulakan bahwa antar variabel UKK 

dan Mutu Lulusan terdapat hubungan yang linier.  

Uji Autokorelasi 

Nilai DW yang diperoleh dari hasil pengujian autokorelasi menggunakan SPSS 

adalah 1,576. Karena nilai DW terletak antara DU dan 4-DU (1,543< 1,576 < 2,457), 

maka tidak ada autokorelasi pada model regresi. 

Uji Heterokedastisitas 

 Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola 

yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi. 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan korelasi pearson product moment dan analisis regresi 

linier sederhana. Uji nilai signifikansi korelasi dilihat dengan cara membandingkan nilai 
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phitung dengan pstandar yang berniai 0,05. Rincian hasil analisis korelasi product moment 

anatar variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rincian Hasil Analisis Korelasi Product Moment dan Uji Signifikansi 

No Hubungan korelasi 

Product Moment 

Variabel 

Kontrol 

Koefisien 

Korelasi 

phitung interpretasi 

1 Rxy X 4,101 0,000 (+) dan 

signifikan 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2, nilai koefisien korelasi product 

moment  untuk rxy sebesar 4,101. Sedangkan phitung yaitu sebesar 0,000<0,05. Dengan 

demikian dapat diinterpretasikan bahwa korelasi pelaksanaan UKK dan mutu lulusan 

adalah positif dan signifikan. 

Hasil analisis regresi linier sederhana pelaksanaan UKK dan mutu lulusan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rincian Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model Koefisien 

Regresi (B) 

Nilai thitung Nilai 

signifikansi 

R R square 

1 (Constant) 57,071 8,770 0,000   

UKK 0,321 4,101 0,000 0,302 0,091 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana pada 

penelitian ini adalah Y = 57,071 + 0,321 X. Konstanta sebesar 57,071 berarti apabila tidak 

ada kompetensi keahlian, maka besarnya mutu lulusan maka sebesar 57,071.  Kemudian 

untuk koefisien regresi 0,321 menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan satu tingkat 

kompetensi keahlian, maka mutu lulusan akan meningkat. Sedangkan besarnya hubungan 

antara pelaksanaan UKK dengan mutu lulusan dari R Square (koefisien determinasi) yang 

diperoleh pada penelitian ini adalah 0,336, yang berarti bahwa pelaksanaan UKK 

memiliki pengaruh terhadap mutu lulusan sebesar 3,36%. 

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan UKK di SMK Tulungaung seluruhnya termasuk dalam katogori tinggi, 

sedangkan mutu lulusan juga termasuk dalam kategori cukup. Terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara pelaksanaan UKK terhadap mutu lulusan pada peserta didik 

di kabupaten Tulungagung. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UKK di 

SMK membantu peserta didik untuk menunjukkan kopetensi yang dimiliki sesuai dengan 

bidangnya. 
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ABSTRAK 

 

Inovasi pembelajaran perlu dilakukan seiring upaya peningkatan  literasi 

ICT siswa dan guru. Salahsatu permasalahan dibidang  teknologi pembelajaran 

adalah tidak meratanya kemampuan para guru di daerah karena kendala akses 

terhadap diseminasi perkembangan teknologi ICT dalam pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemberdayaan ICT 

guru matematika  SMK di Penajam Pasir Utara khususnya dalam penggunaan 

aplikasi Geogebra dan Autograph berbasis Lesson Study.  Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang terdiri dari lima tahap, yaitu (1) analisis situsasi, (2) 

pelatihan dan workshop penggunaan aplikasi Geogebra dan Autograph, (3) 

pelaksanaan lesson study, (4) penyajian dan analisis data, dan (5) pembahasan. 

Pada tahap analisis situasi didapatkan bahwa literasi ICT siswa dan guru sudah 

cukup baik namu mayoritas guru belum memanfaatkan ICT dalam pembelajaran 

matematika di kelas. Pada tahap pelatihan dan workshop dihasilkan Rencana 

Pembelajaran (RPP) berbantuan Geogebra dan Autograph pada topik-topik 

terpilih. Topik tersebut adalah fungsi kuadrat, transformasi, program linier dan 

aplikasi integral. Sebagai inti dari kegiatan peningkatan kompetensi ini guru 

melaksanakan Lesson Study untuk melihat efektifitas penggunaan aplikasi 

Geogebra di kelas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini; (1) dengan 

menggunakan aplikasi Geogebra siswa lebih termotivasi untuk belajar 

matematika, (2) dengan aplikasi Geogebra dan Autograph guru merasa lebih 

mudah dalam membangun pemahaman siswa tentang konsep matematika. 

Kesimpulannya adalah meningkatnya kompetensi pemberdayaan ICT guru 

matematika SMK se PPU khususnya penggunaan Geogebra dan Autograph 

dalam pembelajaran. Saran dari penelitian ini adalah perlunya keberlanjutan 

kegiatan Lesson Study untuk memperbaiki  efektifitas penggunaan ICT pada 

pembelajaran matematika pada topik –topik matematika yang lain. 

 

Kata kunci : Geogebra, Autograph, Lesson Study 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) khususnya komputer dalam 

pembelajaran matematika semakin relevan mengingat karakteristik yang dimiliki 

matematika. Sebagaimana diketahui bahwa banyak topik kajian matematika bersifat 

abstrak. Hal inilah yang sering menjadi penyebab kesulitan siswa dalam mempelajari 

matematika. Sebab disatu sisi objek kajian matematika bersifat abstrak, sementara di sisi  

lain siswa belum mampu berpikir secara abstrak. Media pembelajaran mempunyai peran 

yang penting guna menjembatani kesenjangan itu. Dalam hal ini, komputer dapat 
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berfungsi sebagai media pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman visual kepada 

siswa dalam berinteraksi dengan objek-objek matematika. Hal ini dapat mendorong 

motivasi belajar siswa karena dapat memperjelas dan mempermudah pemahaman 

terhadap objek-objek matematika yang bersifat abstrak. 

Ada lima pertimbangan yang penting didalam memilih aplikasi komputer sehingga 

dapat digunakan secara luas dalam pembelajaran, dimana aplikasi tersebut; (1) 

menggunakan tampilan yang dinamis untuk menganalisis, (2) mengespresikan model 

yang personal, (3) mencari model, (4) menyediakan dan memproses data yang nyata, (5) 

membagikan dan mengkomunikasikan (Pratt, D., Davies, N., & Connor: 2011). 

GeoGebra adalah aplikasi komputer yang memenuhi kriteria tersebut. 

Saat ini di daerah kabupaten Penajam Paser Utara  baru  30% siswa SMK yang 

memiliki laptop, namun 98% siswa SMK memiliki gadget berbagai merk dan tipe. Lebih 

dari 80% guru telah memiliki fasilitas laptop berbagai spesifikasi sebagai perlengkapan 

mereka dalam mengajar. Namun pemanfaatannya dirasa belum optimal sebagai media 

pembelajaran matematika. Pemberdayaan ICT (Information and Communication 

Technology ) dalam hal ini teknologi komputer didalam pembelajaran di sekolah selain 

harus didukung perlengkapan insfrastruktur yang cukup juga harus didukung peningkatan 

ketrampilan dan pengetahuan – pegetahuan teknis dalam menggunakan suatu aplikasi 

pembelajaran.  

Terdapat berbagai aplikasi yang secara khusus didesain untuk pembelajaran 

matematika dengan berbagai pendekatan. Aplikasi tersebut diantaranya : Maple, Mupad, 

CABRI, Geogebra, dan Autograph. Keberhasilan penggunaan aplikasi komputer tidak 

terletak pada kecanggihan aplikasinya, melainkan lebih kepada bagaimana strategi guru 

mampu mengkolaborasikan aplikasi sesuai dengan karakter kebutuhan materi dan tingkat 

literasi komputer siswa. Saat ini aplikasi pembelajaran yang sedang berkembang luas 

dikalangan guru-guru didunia adalah Geogebra. Selain bersifat opensource, aplikasi 

Geogebra kini sudah menjadi perekat antar guru dalam komunitas-komunitas diskusi 

yang tergabung dalam lembaga yang bernama Geogebra Institut. Sehingga mampu 

melahirkan ide-ide yang inovatif dan disebarkan dengan cepat. Untuk itu rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:  “Bagaimana meningkatkan 

kompetensi pemberdayaan ICT guru matematika  SMK Penajam Pasir Utara khususnya 

dalam penggunaan aplikasi Geogebra dan Autograph berbasis lesson study”. 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Fraenkel dan Wallen ( 2007 : G6) menyatakan penelitian  kualitatif merupakan penelitian 

yang mengharuskan peneliti mengkaji fenomena  yang terjadi secara alamiah dengan 

segala kompleksitasnya. Subjek penelitian ini adalah 22 guru matematika SMK dan 2 

orang pengawas pendidikan sekabupaten Penajam Paser Utara. 

 Tahapan pelaksanaan penelitian yang digunakan merupakan modifikasi Frankel and 

Wallen ( 2009) terangkum dalam diagram berikut. 

TAHAP 1 ANALISIS SITUASI 

 Dilakukan analisis situas 

terkait latar belakang, tingkat 

pengalaman mengajar, dan  

tingkat literasi  komputer  

guru matematika SMK 

Kabupaten PPU 

TAHAP 2 

 

PELATIHAN DAN 

WORKSHOP 

Penyampaian Materi 

Geogebra dan Autograph  

Workshop Pembuatan RPP 

berbantuan Geogebra dan 

Autograph 

TAHAP 3 PELAKSANAAN LESSON 

STUDY   

Merancang Pembelajaran 

(Plan) 

Melaksanakan dan 

Mengamati Pembelajaran 

(Do) 

Melakukan Diskusi dan 

Refleksi (See) 

TAHAP 4 PENYAJIAN DATA DAN 

ANALISIS  DATA 

TAHAP 5 PEMBAHASAN DAN 

KESIMPULAN 

 

Tahap pertama, peneliti melaksanakan analisis situasi  melalui survey untuk 

mengetahui profil subjek penelitian, kendala yang dihadapi dalam mengajar, dan tingkat 

literasi ICT subjek penelitian.  

Tahap kedua, dilaksanakan pelatihan dan workshop tentang penggunaan aplikasi 

pembelajaran Geogebra dan Autograph. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari berturut 
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turut. Hari pertama pelatihan penggunaan  aplikasi Geogebra, dan hari kedua pelatihan 

penggunaan aplikasi Autograph. Workshop dilaksnakan pada hari kedua setelah pelatihan 

Autograph. Dalam workshop tersebut dihasilkan beberapa model RPP pembelajaran 

matematika berbantuan aplikasi Geogebra dan Autograph untuk materi yang relevan. 

Pada tahap ketiga, dilaksanakan serangkaian kegiatan Lesson Study satu siklus untuk 

melihat efektifitas penggunaan aplikasi Geogebra dan Autograph dalam pembelajaran 

matematika. Tahapan Lesson Study (plan) diawali dengan pembagian kelompok dan 

perencanaan pembelajaran berbantuan aplikasi Geogebra dan Autograph oleh masing –

masing kelompok, serta pemilihan guru model masing –masing kelompok. Pada hari 

ketiga dilaksanakan pembelajaran berbantuan aplikasi Geogebra sesuai RPP yang 

direncanakan (do). Pelaksanaan tahap do pada Lesson Study dilaksanakan  disalahsatu 

kelas di SMKN 2 PPU dilanjutkan kegiatan evaluasi dan refleksi (see) bersama. 

Pada tahap keempat, peneliti melakukan penyajian data dan analisis data dari 

rangkaaian kegiatan yang dilaksanakan. Dilanjutkan pada tahap kelima berupa 

pembahasan dan penarikan kesimpulan. Dan tahap kelima adalah pembahasan dan 

kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi teknik. 

Yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda –beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono:2011). Pengumpulan data dilakukan 

melalui lembar observasi aktifitas guru dan siswa, kuisioner, serta rekaman video dan 

wawancara dengan guru dan siswa untuk mendapat informasi yang mendalam dari proses 

peningkatan kompetensi guru dalam memberdayakan ICT dalam pembelajaran melalui 

Lesson Study. 

Tahapan penelitian dari analisis situasi hingga aktifitas inti dilaksanakan dari mulai 

bulan Juli 2016 sampai dengan Agustus 2016. Inti kegiatan yang menjadi fokus penelitian 

(tahap dua dan tiga) dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 1 s/d tanggal 3 agustus 

2016.  Pelaksanaan penelitian bertempat di SMKN 2 Penajam Paser Utara Kalimantan 

Timur. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah 1) kuisioner literasi ICT, 2) lembar 

observasi guru model dalam kelas Lesson Study, 3) lembar observasi siswa dalam 

mengikuti kelas Lesson Study, 4) kuisioner guru untuk melihat respon guru terhdap 

aplikasi Geogebra, dan 5) kuisioner siswa untuk melihat feedback siswa. Selain itu 
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peneliti terlibat langsung dalam serangkaian kegiatan penelitian dari mulai pengambilan 

data tahap analisis situasi, pelatihan dan workshop hingga pelaksnaan Lesson Study dari 

mulai plan, do, dan see. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Situasi  

Pada analisis situasi, dari rangkaian diskusi dengan beberapa guru anggota MGMP 

matematika dan kepala sekolah SMKN 2 Penajam Paser Utara penulis menyimpulkan 

beberapa permasalahan, yaitu : 

a. Guru – guru masih mengalami kesulitan memotivasi siswa dalam belajar matematika. 

Karena selama ini pembelajaran matematika belum dipandang sebagai kajian praktek 

dalam pembelajaran yang dapat disimak secara visual dengan perangkat komputer,  

serta masih dianggap materi teori dan hanya hitung – hitungan yang diangggap 

menyulitkan. 

b.  Mayoritas guru matematika SMK di kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki 

pengetahuan yang optimal tentang aplikasi-aplikasi komputer yang bisa dimanfaatkan 

dalam pembelajaran seperti geogebra, autograph, muped dan lain lain. Padahal siswa 

SMK pada program keteknikan membutuhkan sajian visual yang baik dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada topik aljabar vektor dan geometri. 

c. Ketersediaan sarana komputer masih terbatas, serta belum meluasnya pengetahuan 

tentang aplikasi – aplikasi pembelajaran matematika. Ada bberapa guru yang sudah 

mengetahui aplikasi Geogebra namun belum pernah digunakan didalam kelas 

pembelajaran matematika 

 

Hasil survey penggunaan IT dalam pembelajaran guru matematika SMK kabupaten 

PPU disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 1 Survey Penggunaan ICT dalam Pembelajaran 

Pertanyaan/ 

pernyataan 

Pilihan 

jawaban 



 

374 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Iya Tidak 

Apakah Bapak/Ibu menggunakan laptop  siswa dalam 

pembelajaran  matematika? 

0% 100% 

Apakah Bapak/Ibu menggunakan laptop  dan LCD proyektor 

untuk pembelajaran matematika ? 

57

% 

43% 

Apakah Bapak Ibu menggunakan Lab Komputer untuk 

pembelajaran Matematika ? 

7% 93% 

Menggunakan software untuk penyajian secara visual di LCD 29

% 

71% 

Menggunakan software untuk sajian visual dan mendukung 

pendekatan  analitik 

14

% 

86% 

Siswa terlibat dalam aktifitas penggunaan software yang 

Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran 

7% 93% 

 

Tabel 2 Survey Penguasaan Aplikasi Pembelajaran Matematika 

Aplikasi 

komputer 

Jumlah guru 

Merasa 

kompeten 

Menggunakan 

nya di kelas 

Power Point 18 18 

Geogebra 2 0 

Autograph 1 0 

Maple 0 0 

Mupad 0 0 

CABRI 0 0 

 

2. Pelatihan dan Workshop 

Pada tahap kedua dilaksanakan pelatihan tentang penggunaan aplikasi Geogebra dan 

Autograph  selama satu hari, dan dilanjutkan dengan workshop penyusunan RPP 

berbantuan Geogebra dan Autograph. Dari hasil kegiatan workshop dihasilkan beberapa 

RPP pada topik – topik terpilih;   1) RPP berbantuan Geogebra materi Fungsi Kuadrat, 2) 

RPP Berbantuan Geogebra materi Program Linier, 3) RPP Berbantuan Autograph materi 

Program Linier, 4) RPP berbantuan Geogebra materi  Vektor, 5) RPP berbantuan 

Autograph materi  Vektor, 6) RPP berbantuan  Geogebra  materi Transformasi, dan 4) 

RPP Berbantuan Autograph materi Aplikasi Integral. 

3. Pelaksanaan Lesson Study 

Setelah tahapan pelatihan dan workshop, aktifitas selanjutnya adalah Lesson Study 

yang meliputi tahapan perencanaan (Plan), Pelaksanaan (Do) dan Refleksi (See).  

Tahap Plan. Peserta lesson study dibagi menjadi dua kelompok secara acak untuk 

merencanakan kegiatan pembelajaran. Masing-masing kelompok sepakat memilih materi  
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Program Linier unuk menjadi topik ajar guru model. Pemilihan ini karena materi yang 

sedang berjalan disalahsatu kelas di SMKN 2 PPU adalah Program Linier. Guru model 

yang terpilih di kelompok 1 adalah Ibu Lusia Lapik dari SMKN 3 PPU, sedang guru 

model yang terpilih di kelompok 2 adalah Ibu Sriyati dari SMKN 1 PPU. 

 

 

Gabar 1. Tahap plan kelompok 1 

 

Gabar 2. Tahap plan kelompok 2 

Pada tahap ini masing-masing guru model mempresentasikan terlebih dahulu rencana 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Masing – masing kelompok sepakat untuk 

memilih aplikasi Geogebra sebagai alat bantu pembelajaran. Kedua guru model 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning. Kelas pembelajaran dibuat 

dalam 5/6 keompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau enam siswa 

secara acak. Dan masing – masing kelompok siswa difasilitasi laptop oleh tim lesson 

study. 

Tahap do. Tahapan pelaksanan pembelajaran oleh guru model dilaksanakan di dua 

kelas SMKN 2 PPU, yaitu kelas 2 TAV (Teknik Audio Visual), dan kelas 2 AP 

(Administrasi Perkantoran) SMKN 2 PPU. Masing – masing kelas lesson study diamati 

oleh 8 guru dan 1 pengawas pendidikan yang bertindak sebagai observer. 

Pada kelompok satu, pelaksanaan pembelajaran terkendala mati lampu. Mati lampu 

terjadi 10 menit setelah pembelajaran dimulai. Sehingga tidak bisa menggunakan LCD 

proyektor untuk memandu kegiatan pembelajaran. Guru model melakukan improvisasi 
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skenario pembelajaran tanpa menggunakan LCD proyektor. Namun masing – masing 

kelompok siswa dapat menggunakan laptop dengan fasilitas baterai. Secara umum  

antusiasme siswa terhadap penggunaan aplikasi komputer dalam pembelajaran 

matematika terlihat baik. Hal ini terlihat mayoritas siswa berusaha mengikuti semua 

intruksi goru model meski tanpa ada LCD proyektor. Tapi karena tidak ada LCD 

proyektor, intruksi dan penjelasan penggunaan aplikasi berjalnan kurang efektif, serta 

menguras energi guru model sebab harus selalu mengecek satu persatu masing masing 

kelompok untuk setiap aktifitas yang direncanakan. Dan diakhir pembelajaran guru model 

mampu menyimpulkan hasil pembelajaran dengan baik. Meskipun prosentase 

ketersampaian materi masih rendah karena terkendala mati lampu.  

 

Gabar 3. Tahap do Model Kelompok 1 

Pada kelompok 2, secara umum aktifitas pembelajaran pada kelompok ini berjalan 

sesuai dengan skenario yang direncanakan. Kendala mati lampu juga terjadi pada saat 10 

menit terakhir. Namun tidak terlalu mempengaruhi rencana pembelajaran yang disusun. 

Antusiasme siswa dalam mngikuti pembelajaran terlihat cukup baik. Demonstrasi guru 

model dalam pembelajaran menggunakan LCD proyektor dapat berjalan dengan baik. 

 

Gabar 4 Tahap do Kelompok 2 

Pelaksanaan pembelajaran guru model kedua kelompok dirangkum dalam sajian 

tabel berikut. 

Tabel 3. Rangkuman Keadaan Pelaksanaan Pembelajaran Guru Model 
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 Kelompok 1 Kelompok 2 

Kelas Lesson 

Study  

Kelas XI  

Teknik Audio 

Visual (TAV) 

Kelas XI 

Administrasi 

Perkantoran  

( AP) 

Ketepatan 

waktu masuk 

kelas 

Guru model 

terlambat 20 

menit dari 

jadwal  

Guru model 

tepat waktu 

sesuai dengan  

jadwal 

Kendala listrik Listrik padam 

10 menit 

setelah 

pembelajaran 

dimulai 

Listrik padam 

10 menit 

menjelang 

pembelajaran 

berakhir 

Kesesuaian 

pembelajaran 

dengan RPP 

Tidak sesuai Sesuai 

Kepuasan guru 

model  

Kurang puas Puas 

 

Tahapan See. Setelah pembelajaran oleh guru model, kemudian dilaksanakan 

refleksi dengan susunan komponen refleksi adalah moderator ( tim peneliti ), guru model, 

pengawas pendidikan, dan para guru peseta Lesson Study. Dan refleksi pelaksanaan 

pembelajaran oleh masing masing guru model dilaksanakan secara bergantian. Tahapan 

see kedua kelompok lesson study dilaksanakan dalam satu forum yang sama sehingga 

kedua kelompok bisa saling mengamati hasil diskusi refleksi hasil pembelajaran guru 

model. Refleksi dilakukan untuk melihat efektifitas penggunaan aplikasi Geogebra dalam 

pembelajaran.  

 

Gabar 5. Suasana Kegiatan Refleksi (see) 
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Gabar 6. Suasana Kegiatan Refleksi (see) 

 

Hasil sesi refleksi kelompok 1 terangkum dalam tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Rangkuman Refleksi Pembelajaran Guru Model Kelompok 1 

Refleksi guru model Tanggapan Pengamat 

- Guru terlambat 

masuk kelas 

- Kejadian mati 

lampu membuat  

guru harus 

menjelaskan secara 

manual 

- Kurang sesuai 

dengan rencana 

yang dilakukan, 

tidak sempat 

memberikan tugas 

karena keterbatasan 

waktu. 

- Keterbatasan alat/ 

laptop 

 

1. Ibu Heksa 

- Keterbatasan jumlah laptop yang digunakan mengakibatkan 

keaktifan setiap siswa kurang maksimal 

- Guru mampu berimprovisasi. 

 

2. Pak Saiful Ghozi  

- Skenario yang dibuat berubah total karena padamnya listrik 

sehingga penyampaian aplikasi dengan cara manual, namum 

guru model mampu improvisasi dengan baik. 

- Siswa antusias dengan aplikasi baru yang diperkenalkan namun 

banyak siswa yang bingung kurang mengerti penjelasan guru, 

akhirnya siswa mengotak atik sendiri. 

- Pada awal pembelajaran aktivitas guru yang dilakukan kurang 

maksimal, karena hanya duduk di depa, setelah beberapa waktu 

baru  guru mulai aktif membimbing  setiap kelompok serta 

membantu siswa. 

- Hanya ada 6 siswa yang menggunakan alat tulisnya untuk 

mencari jawaban, siswa kurang aktif. 

- Apresiasi yang dilakukan guru penting untuk meningkatkan 

semangat siswa. 

 

3. Pak Sugino  

(Pengawas Pendidikan ) 

- Jam terbang yang baik dari guru model sehingga guru tidak panic 

saat mati lampu 

- Sebaiknya jika kode kelompok sehingga ketika ingin bertanya 

pada kelompok tinggal menyebut nama kelompoknya 

- Tahapan penjelasan kerja kurang jelas sehingga banyak siswa 

yang tidak memahami apa yang dijelaskan guru. 

- Perhatian guru terhadap semua kelompok kurang, hanya terfokus 

pada satu kelompok. 
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- Sebaiknyaseorang guru selalu mengecek pekerjaan siswa setiap 

kelompok. 

- Siswa kurang aktif. 

- Keterbatasan waktu yang digunakan. Sehingga hanya ada satu 

kelompok yang dapat mengikuti penjelasan guru. 

 

 

Sedangkan hasil refleksi kelompok 2 terangkum dalam tabel 5 berikut.  

Tabel 5 Rangkuman Hasil Refleksi Pembelajaran Guru Model Kelompok 2 

Refleksi guru model Tanggapan Pengamat 

- Listrik sempat mati 

10 menit terakhir 

tapi tidak terlalu 

berpengaruh. 

- Siswa sempat 

praktek 

mengerjakan 

daerah 

penyelesaian 

- Semua kelompok 

dapat 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan dan dapat 

menggunakan 

aplikasi geogebra 

- Ada pertanyaan “ 

Mengapa aplikasi 

ini disebut dengan 

Geogebra” 

 

1. Bu Asnidar 

- Pembelajaran berbantuan Geogebra akan lebih maksimal jika 

setiap siswa memegang laptop masing-masing, maksimal 

idealnya 1 kelompok 3 orang. 

- Ada siswa yang mengerjakan LKS ketika sedang praktek 

aplikasi Geogebra 

- Siswa sangat tertarik dengan aplikasi baru yang disajikan oleh 

guru. 

 

2. Bu Risty ( Tim IbM) 

- Konsentrasi siswa sempat terpecah karena padamnya listrik 

- Antusias siswa baik  

- Meningkatkan kemampuan guru dalam pemberdayaan IT. 

- Seharusnya tidak ada komunikasi antara guru model dengan 

guru pengamat. 

-  Guru model menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi di 

kelas tanpa meminta bantuan kepada guru pengamat. 

 

3. Ibu Latifah  

(Pengawas Pendidikan) 

- Pada lessonstudy semua aspek diamati, guru maupun siswa. 

- Aktivitas kelas diarahkan ke student oriented. 

- Menilai anak memperhatikan proses anak dalam mencari ilmu, 

baik dengan pengamatan sungguh2 maupun melalui pertanyaan. 

- Tujuan dari aplikasi Geogebra dan Autograph untuk visualisasi 

dan kontruksi pemahaman. 

- Selin itu juga untuk mencocokkan hasil manual dengan hasil 

komputer. 

 

4. Efektifitas Penggunaan Geogebra dalam Pembelajaran 

Indikator untuk mengukur efektifitas penggunaan aplikasi Geogebra dalam 

pembelajaran diatas  adalah : 1) respon siswa baik selama mengikuti proses pembelajaran 

maupun pasca pembelajaran, 2) respon guru baik selama pelaksanaan pembelajaran 

maupun pasca pelaksanaan pembelajaran.  
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Respon siswa terhadap pembelajaran guru model terangkum dalam tabel 5  berikut. 

Tabel 5 Hasil Kuisioner Siswa pada Kelas Pembelajaran Guru Model 

Pertanyaan Kelas AP 

( kelompok1) 

Kelas  TAV (kelompok 

2) 

1. Apakah pembelajaran hari ini 

berlangsung menarik? 

Iya   =  68% Tidak  = 32% Iya   =  88% Tidak  = 

12% 

2. Apa yang Anda paham materi 

matematika yang disampaian 

guru ? 

Iya = 54% 

Tidak = 46% 

Iya = 84% 

Tidak = 16% 

3. Apa yang sebaiknya 

ditingkatkan dalam 

pembelajaran hari ini? 

a. Fasilitas 

=  25% 

b. Listrik  

=  2% 

c. Humor 

= 12% 

d. Volume suara 

= 40% 

e. Tidak menjawab  

= 33% 

 

a. Fasilitas 

=  18% 

b. Humor 

= 12% 

c. Volume suara 

= 41% 

d. Tidak menjawab  

= 29% 

4.  Apakah ada hal baru dalam 

aktifitas belajar matematika 

di kelas hari ini ? 

Iya = 100% 

Tidak = 0% 

Iya = 100% 

Tidak = 0% 

 

Dari total 26 guru matematika SMK sekabupaten PPU yang diundang untuk 

melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi, 22 hadir pada pelatihan dihari pertama 

(tingkat kehadiran 84,5%), 20 hadir dihari kedua ( 77%), dan 18 hadir dihari ketiga 

( 70%).  

Sedangkan respon guru terhadap pelaksanaan pembelajaran guru model disajikan 

dalam tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Hasil Kuisioner Pengamat pada Kelas Pembelajaran Guru Model 

Pertanyaan Kelas AP  

( kelompok1) 

Kelas  TAV (kelompok 

2) 

1. Apakah pembelajaran  guru 

model sesuai RPP ? 

Sesuai 

= 10 %  

 

Kurang sesuai 

= 84% 

 

Tidak Sesuai 

= 6% 

 

Sesuai 

= 10 %  

 

Kurang sesuai 

= 84% 

 

Tidak Sesuai 

= 6% 
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2. Apakah pembelajaran hari ini 

efektif  ? 

Efektif 

 =  45%  

 

Kurang efektif 

= 40 

 

Tidak Efektif   

= 5 % 

Efektif 

 =  85%  

 

Kurang efektif 

= 12 % 

 

Tidak Efektif   

= 3 % 

3.  Apakah ada hal baru dalam 

aktifitas belajar matematika di 

kelas hari ini ? 

Iya = 100% 

Tidak = 0% 

Iya = 100% 

Tidak = 0% 

4. Apa yang sebaiknya 

ditingkatkan dalam 

pembelajaran hari ini? 

RPP, Persiaan guru model, 

sarana,  

Metode. 

 

Persiaan guru model, 

sarana,  

metode  

 

 

5. Kemampuan Pemberdayaan ICT dalam Pembelajaran 

Data peningkatanan kemampuan pemberdayaan ICT berupa data kuisioner setelah 

pelaksanaan workshop dan pelatihan, wawancara dengan siswa dan guru, serta dengan 

observasi langsung oleh penulis. Sehingga data yang didapatkan tidak bisa mengukur 

secara kuantitatif perbedaan sebelum dan sesudah pelatihan. 

Dari serangkaian data yang diambil diperoleh kesimpulan bahwa guru memiliki 

motivasi dan keinginan yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan  pemberdayaan 

ICT dalam pembelajaran karena mereka telah mencoba langsung penggunaan aplikasi 

Geogebra dari mulai perencanaan, pelaksanaan pembelajaran hingga mengevaluasinya 

melalui kegiatan Lesson Study. Aplikasi yang belum dicoba secara langsung dikelas 

adalah Autograph karena pertibangan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan Lesson 

Study. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru memiliki bekal ketrampilan yang 

meningkat dalam menggunakan teknologi ICT dalam Pembelajaran. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru dapat mengaplikasikan pengetahuan aplikasi Autograph 3.3 dan Geogebra 5 

dalam pembelajaran matematika di kelas. 

2. Siswa menjadi semakin semangat mempelajari matematika karena tertarik akan 

aplikasi baru yang disajikan oleh guru. 
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3. Pelaksanaan kegiatan lesson study dapat tetap berlangsung dengan baik meskipun 

terkendala teknis (mati listrik), namun berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran 

baik dari segi antusiasme siswa mauoun tingkat pemahaman yang diharapkan. 

Sedangkan saran dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Diperlukan penelitian tindakan kelas  (PTK) untuk lebih menguji keefektifan 

penggunaan aplikasi pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang durumuskan. 

2. Kegiatan Lesson Study dapat diberdayakan dengan lebih mandiri melalui forum-forum 

MGMP dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran sesuai karakter potensi dan 

hambatan yang ada. 
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ABSTRAK 

 

Pendidikan menengah kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk 

satuan pendidikan menengah, dimana program pendidikannya harus memenuhi 

persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, 

termasuk dunia usaha/industri. Guru SMK ataupun lulusan Pendidikan Teknik 

Bangunan (PTB) yang bekerja di bidang konstruksi dituntut agar mampu 

menguasai materi khususnya dalam praktik alat di lapangan dimana alat-alat 

tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sebagai guru SMK 

geomatika, perlu adanya suatu model pembelajaran yang tepat sehingga alumni 

SMK yang diharuskan untuk berkompeten di dunia industri mampu berprestasi 

dan siap bersaing secara maksimal karena tingkat relevansi kurikulum yang 

tinggi. Dalam bidang pendidikan, Group Investigation (GI) merupakan salah satu 

bentuk model pembelajaran kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan 

aktivitas siswa untuk mencari materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari 

melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau melalui 

internet. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat relevansi kompetensi 

yang dicapai berdasarkan nilai kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar yang meningkat dalam model 

pembelajaran GI. hasil validasi perangkat pembelajaran memperoleh rata-rata 

sebesar 80%, hasil validasi soal pretest memperoleh rata-rata sebesar 78,6%, dan 

hasil validasi soal posttest memperoleh  rata-rata sebesar 79,31%. Hasil dari uji 

coba yang dilakukan didapat hasil belajar siswa, pretest dengan rata-rata 68,83 

dan posttest dengan rata-rata 80,25. Sejalan dengan kompetensi yang dicapai 

siswa, tingkat relevansi kompetensi kurikulum geomatika SMKN 1 Nganjuk 

dengan kemampuan yang dibutuhkan di dunia industri mempunyai tingkat 

relevansi yang tinggi yaitu 78,57% sangat relevan, 0% relevan Mardjinal, dan 

21,43%  tidak relevan, sehingga sebagian besar kurikulum sesuai dengan 

kemampuan yang dibutuhkan di dunia industri. 

 

Kata kunci :  Group Investigation, kompetensi, relevan, industry. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan menengah kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan 

tertentu. SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan menengah, dimana 

program pendidikannya harus memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja 

dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri (PP Nomor 29 Tahun 1990, 

Pasal 1-7:1-3). Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan (PTB) yang pada 
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hakikatnya bertujuan menghasilkan sarjana Pendidikan Teknik Bangunan yang memiliki 

kemampuan menguasai baik pengetahuan dasar dan mendalam di bidang studi tersebut 

sehingga menjadi bekal dalam mengajar di SMK. Lulusan PTB diharapkan mampu 

menjadi pengajar sejumlah studi di SMK atau bekerja di bidang jasa konstruksi sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki.  

Guru SMK ataupun lulusan PTB yang bekerja di bidang konstruksi dituntut agar 

mampu menguasai materi khususnya dalam menggunakan alat-alat yang dapat disediakan 

oleh sekolah/instansi, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat 

yang murah dan efisien (Arsyad, 2002:2). Dalam bidang pendidikan, Group Investigation 

(GI) merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif  yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari materi (informasi) pelajaran yang akan 

dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau melalui 

internet (Handayani, 2013: 2). Berdasarkan hasil penelitian Handayani (2013:4) tentang 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation diketahui bahwa 

adanya peningkatan hasil belajar peserta didik 86,66% pada siklus ke II.  

Sedangkan dalam bidang industri, Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi atau 

yang disingkat LPJK, didirikan pada tanggal 9 Agustus 1999, merupakan Organisasi 

Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila. Lembaga ini bertujuan sebagai wadah 

organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan 

pengembangan jasa konstruksi. berdasarkan Pelatihan Juru Ukur di balai diklat PU 

Surabaya (2014) praktikum ilmu ukur tanah (Geodesi) mempunyai tiga hal penting yang 

dibutuhkan di dunia industry saat ini yaitu pemeriksaan, penggunaan, dan perawatan 

peralatan ukur. Pemeriksaan terhadap peralatan utama seperti  waterpass, theodolit, dan 

total station dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan  ukur dan spesifikasi teknis 

peralatan ukur. Sedangkan untuk peralatan  pendukung diperiksa kelengkapan, 

ketersediaan, dan kelayakannya.  

Sebagai guru SMK gematika, perlu adanya suatu model pembelajaran yang tepat 

sehingga alumni SMK yang diharuskan untuk berkompeten di dunia industri mampu 

berprestasi dan siap bersaing secara maksimal karena tingkat relevansi kurikulum yang 

tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukannya penelitian Evaluasi Penerapan 
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model pembelajaran GI di Geomatika SMKN 1 Nganjuk berdasarkan tingkat relevansi 

Kompetensi yang dicapai terhadap kebutuhan dunia industri. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental bentuk One-Group 

Pretest-Posttest Design dalam pelaksanaan model pembelajaran dan menggunakan data 

kuantitatif dalam mendeskripsikan Tingkat relevansi kompetensi yang dicapai siswa 

geomatika di SMK Negeri 1 Nganjuk terhadap kebutuhan di dunia industri. 

 

Gambar 1 Alur Penelitian 

Prosedur Penelitian 

Prosedur-prosedur yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini, dipersiapkan segala sesuatu yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

a. Menentukan waktu dan tempat penelitian.  

b. Menentukan materi yang disampaikan dengan menggunakan model 

pembelajaran GI. 

c. Menyusun instrumen penelitian yaitu berupa tes tertulis dan wawancara. 

d. Observasi sekolah, dilakukan untuk permohonan ijin pada pihak SMKN 1 

Nganjuk untuk melakukan penelitian dan membuat kesepakatan dengan guru 

bidang studi mengenai kelas dan waktu yang digunakan penelitian. 
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2. Tahap Pelaksanaan Tes  

Dalam tahap ini, dibuat kesepakatan waktu dan kelas yang digunakan 

penelitian dengan pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan pretest dan 

posttest. 

3. Tahap wawancara relevansi 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :  

a. Menentukan kelas yang telah di tetapkan, yaitu Geomatika SMKN 1 Nganjuk 

berdasarkan hasil pertimbangan mobilitas dan wilayah kerja.  

b. Pengumpulan data diambil dari perangkat pembelajaran Kaprodi Geomatika 

SMKN 1 Nganjuk dan nilai standar kompetensi pencapaian dari sekretariat 

LPJK Provinsi Jawa Timur. 

Instrumen Penelitian 

1. Angket 

Angket (Kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono 2008: 142). Tujuan pemberian angket adalah untuk 

mencari informasi yang lengkap mengenai permasalahan dari responden. Ada 3 

angket yang digunakan yaitu: 

a. Angket Ahli (angket 1) ditunjukkan kepada para ahli untuk memperoleh 

validasi perangkat pembelajaran. 

b. Angket Siswa (angket 3) ditunjukkan kepada siswa yang mengikuti proses 

belajar mengajar melalui model pembelajaran GI. 

2. Tes 

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), 

dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan) 

(Sudjana, 2008:35). tes dilakukan menggunakan pretest dan posttest untuk 

mengumpulkan data kemampuan siswa sebelum dan sesudah menerapkan 

menggunakan model pembelajaran. 

3. Wawancara 

merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 
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Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual (Sukmadinata, 2012: 216). Isi pertanyaan atau pernyataan bisa 

mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atauevaluasi 

responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel  yang dikaji 

dalam penelitian (Sudaryono, 2013:35).  Pelaksanaan wawancara meliputi: 

a. Observasi (observation)  

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Penelitian ini menggunakan observasi  non partisipatif (nonparticipatory 

observation) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan 

mengamati kegiatan (Sukmadinata, 2012: 220).  

b. Dokumentasi  

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen -

dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Yang dilaporkan dalam 

penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, bukan 

dokumen-dokumen mentah (Sukmadinata, 2012: 222). Dokumentasi adalah 

memperoleh data langsung dari tempat  penelitian, meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, data yang relevan penelitian. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara (Sudaryono, 2013:41). 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh melalui metode tes tertulis dan 

wawancara. Soal tes ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam 

melaksanakan model pembelajaran GI, sedangkan wawancara bertujuan untuk 

mengkonfirmasi hasil pencapaian siswa terhadap kompetensi yang dibutuhkan dalam 

dunia industri.  

Teknik Analisis Data Responden 

1. Analisis hasil belajar siswa 

Analisis tes hasil siswa belajar siswa menggunakan Uji-t satu pihak kanan untuk 

mengkaji data tentang penerapan model pembelajaran Group Investigation. Siswa 

dinyatakan tuntas jika mendapat nilai minimal 75, besar angka tersebut berdasarkan 

nilai ketentuan KKM dari SMKN 1 Nganjuk. Analisis Uji-t satu pihak kanan 



 

389 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

digunakan bila hipotesis nol (Ho) berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan H1 

berbunyi lebih besar (Ho≤ ; H1>). 

Berdasarkan pernyataan diatas, diperoleh hipotesis awal dalam bentuk statistik 

sebagai berikut: 

Ho: μ ≤ 75 dan H1: μ > 75 

Keterangan: 

Ho = Hipotesis nol (Null Hypothesis) 

H1 = Hipotesis tanding Ho 

Menggunakan rumus:  

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

 dengan Md = 
∑ 𝑑

𝑁
 

Keterangan: 

Md = Mean dari perbedaan pretest dengan posttest (posttest-pretest) 

xd = deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

Σx2 d=deviasi masing-masing subjek 

N = Subjek pada sampel 

Arikunto dalam Hartono (2013:656) 

 

2. Analisis relevansi Pencapaian Kompetensi 

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat relevansi dari 

Kurikulum geomatika SMKN 1 Nganjuk dengan kompetensi yang dibutuhkan di 

dunia kerja. Tingkat relevansi akan tersaji dalam bentuk prosentase yang diperoleh 

dari pemberian poin, sehingga dari poin tersebut dapat diketahui tingkat relevansi 

melalui prosentase yang ada (Sidhata, 2003:26). Skala Guttman ialah skala yang 

digunakan untuk menjawab yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten terhadap suatu 

permasalahan. Skala  Guttman  disamping dapat dibuat bentuk pilihan  ganda dan 

bisa juga dibuat falam bentuk  checklist. Misalnya: untuk jawaban ya (1) dan tidak 

(0) (Sudaryono, 2013:53). 

P = 
𝐹

𝑁
 × 100% 

 

Keterangan :  
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P= tingkat relevansi kurikulum/kompetensi geomatika 

F= jumlah poin kurikulum/kompetensi yang relevan 

N= jumlah total seluruh poin kurikulum/kompetensi SMKN 1 Nganjuk 

 

Prosentase ( % ) akan menghasilkan nilai relevansi dari SMKN 1 Nganjuk dan juga 

nilai relevansi dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri berdasarkan LPJK 

Provinsi Jawa Timur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan perhitungan persentase kelayakan perangkat pembelajaran, 

didapatkan persentase kelayakan rata-rata 80 % ke atas. Hasil tersebut dapat 

dikategorikan dalam kategori layak. 

 

Gambar 2 Hasil validasi perangkat pembelajaran 

Dengan rincian validasi  pretest  dengan berbagai aspek tersebut, maka didapatkan 

nilai validasi keseluruhan adalah 78,6 % dan dapat dikategorikan layak untuk digunakan 

pada materi Geomatika di SMKN 1 Nganjuk. 

 

Gambar 3 Hasil validasi pretest dan posttest 

Dengan rincian validasi  tes hasil belajar dengan berbagai aspek tersebut, maka 

didapatkan nilai validasi keseluruhan adalah 79,31 % dan dapat dikategorikan layak untuk 
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digunakan pada materi Geomatika di SMKN 1 Nganjuk. Setelah melakukan tes sebelum 

(pretest) dan sesudah (posttest) menggunakan perangkat pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kooperatif GI, maka didapatkan data nilai sebagai berikut: 

Tabel 1 Nilai hasil pretest dan posttest siswa 

No Subjek Pretest Posttest 

1 BD 69,5 80 

2 SF 75,5 80,5 

3 GR 64,5 89 

4 DS 60,5 79 

5 EK 72,5 77 

6 GF 72 74 

7 BN 60,5 76 

8 NU 60 68,5 

9 JI 66 93 

10 KM 70,5 86 

11 GL 72 82 

12 BT 63 71,5 

13 NM 66 80 

14 VR 66,5 76 

15 BY 70 73 

16 FE 82 77 

17 FA 72 77,5 

18 JY 73,5 84,5 

19 HY 72 78 

20 GD 57,5 76 

21 HI 64,5 85 

22 LI 68 80 

23 WT 71 86 

24 ER 57 76 

25 YT 70,5 85 

26 GT 73,5 79 

27 PI 77 86 

28 PD 64,5 82 

29 FR 77,5 76 

30 GP 75,5 94 

 

Menghitung uji T dengan menggunakan rumus: 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

 

Nilai Pretest dan Posttest serta perhitungan untuk mencari komponen Uji T  
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Tabel 2 Komponen Uji T 

No Pretest Posttest d Xd (d-Md) X2
d 

1 69,5 80 -0,917 0,840 -0,917 

2 75,5 80,5 -6,417 41,174 -6,417 

3 64,5 89 13,083 171,174 13,083 

4 60,5 79 7,083 50,174 7,083 

5 72,5 77 -6,917 47,840 -6,917 

6 72 74 -9,417 88,674 -9,417 

7 60,5 76 4,083 16,674 4,083 

8 60 68,5 -2,917 8,507 -2,917 

9 66 93 15,583 242,840 15,583 

10 70,5 86 4,083 16,674 4,083 

11 72 82 -1,417 2,007 -1,417 

12 63 71,5 -2,917 8,507 -2,917 

13 66 80 2,583 6,674 2,583 

14 66,5 76 -1,917 3,674 -1,917 

15 70 73 -8,417 70,840 -8,417 

16 82 77 -16,417 269,507 -16,417 

17 72 77,5 -5,917 35,007 -5,917 

18 73,5 84,5 -0,417 0,174 -0,417 

19 72 78 -5,417 29,340 -5,417 

20 57,5 76 7,083 50,174 7,083 

21 64,5 85 9,083 82,507 9,083 

22 68 80 0,583 0,340 0,583 

23 71 86 3,583 12,840 3,583 

24 57 76 7,583 57,507 7,583 

25 70,5 85 3,083 9,507 3,083 

26 73,5 79 -5,917 35,007 -5,917 

27 77 86 -2,417 5,840 -2,417 

28 64,5 82 6,083 37,007 6,083 

29 77,5 76 -12,917 166,840 -12,917 

30 75,5 94 7,083 50,174 7,083 

   342,5  1618,042 

 

Dengan Md = Σ/N = 342,5/30 = 11,4167 maka 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

=
11,4167

√
1618,04

30(30 − 1)

 

= 8,39 

Daftar distribusi dengan peluang (1 – ½ α) 

Dk = (N-1) = 29 
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α = 0,05 

t1 – ½ α 

t0,975 

Dengan harga t0,975 dan dk = didapatkan nilai ttabel = 2,04. H0 diterima jika thitung < 2,04. 

H1 diterima karena thitung = 8,39 > 2,04  

Berdasarkan nilai kompetensi yang dicapai siswa geomatika SMKN 1 Nganjuk, 

pembahasan selanjutnya menggunakan objek penelitian berupa dokumen perangkat 

pembelajaran guru geomatika, kurikulum 2013 Geomatika, dan Rancangan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Informasi Geospasial.  

Kurikulum 2013 Geomatika terbagi menjadi dua yaitu 5 Dasar Kompetensi 

Kejuruan (DKK) dan 24 Kompetensi Kejuruan (KK) sedangkan Kompetensi yang ada 

pada RSKKNI bidang Informasi Geospasial  terbagi dalam 6 sub bidang yaitu Sub Bidang 

Survei Terestris, Hidrografi, Fotogrametri, Penginderaan Jauh, Sistem Informasi 

Geografis, dan Kartografi, tetapi yang di gunakan dalam penelitian ini hanya sub bidang 

Survei Terestris dengan total 14 Unit Kompetensi (UK). 

Tabel 3 Kompetensi 

No Subjek Data Kompetensi 
Jumlah 

kompetensi 

1 Geomatika SMKN 1 Nganjuk Kurikulum 2013 29 

2 LPJK Jatim RSKKNI 2013 14 

 

Grafik  1 Tingkat relevansi 

 

Hasil yang diperoleh dari diagram diatas terdapat 78,57% atau sebanyak 11 dari 14 

kurikulum geomatika bersifat sangat  relevan RSKKNI, selain itu terdapat 0% atau tidak 

satupun da ri 14 kurikulum geomatika bersifat  relevan Mardjinal dengan  RSKKNI. 

Sementara itu terdapat 21,43% atau 3 dari 14 kurikulum geomatika bersifat tidak relevan  
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dengan RSKKNI. Sehingga pada kurikulum geomatika lebih banyak yang sangat relevan 

dengan RSKKNI. Sedangkan penyebab 20% tidak relevan adalah metode kedudukan titik 

mengikat kemuka, kebelakang Collins, dan Cassini dimana hampir tidak digunakan oleh 

surveyor ketika melaksanakan pekerjaan di lapangan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Dengan rincian validasi perangkat pembelajaran dengan metode pembelajaran 

kooperatif GI pada buku ajar dengan nilai validasi 80,25 %  dan RPP dengan nilai 

validasi 77,68 %, maka dapat dikategorikan perangkat tersebut layak digunakan. 

Kemudian didapatkan hasil perhitungan uji T karena t  hitung  =  8,39  > 2,04  jauh 

di luar daerah penerimaan H0  sehingga hipotesis diterima yaitu terdapat peningkatan 

hasil belajar setelah menggunakan model pembelajaran GI. 

2. Tingkat relevansi kompetensi kurikulum geomatika SMKN 1 Nganjuk dengan 

kemampuan yang dibutuhkan di dunia industri mempunyai tingkat relevansi yang 

tinggi yaitu 78,57% sangat relevan, 0% relevan Mardjinal, dan 21,43%  tidak relevan, 

sehingga sebagian besar kurikulum sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di 

dunia industri. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian awal pembelajaran Sanggul Modern pada siswa kelas XI Tata 

Kecantikan Rambut diperoleh informasi bahwa model pembelajaran yang 

digunakan kurang bervariasi. Kondisi kelas yang cenderung monoton dengan 

model belajar ceramah membuat siswa jenuh dan kurang berkesan serta 

membuat siswa lebih pasif di dalam kelas dan kurang berani mengemukakan 

pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

dengan menerapkan model Pembelajaran Berdasarkan Masalah pada 

Kompetensi Sanggul Modern di SMKN 3 Kediri. Jenis penelitian ini adalah pre 

experimental design dengan desain penelitian one-group pretest-posttest design. 

Sampel penelitian adalah siswa Tata Kecantikan Rambut kelas XI Kecantikan 1 

SMKN 3 Kediri yang diambil dengan teknik purposive sampling. Kelas 

eksperimen diberikan pembelajaran menggunakan model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah pada mata pelajaran sanggul modern materi aplikasi 

sanggul pola atas dan pola depan. Hasil penghitungan N-gain aspek kognitif 

kelas XI Kecantikan 1 mencapai kriteria sedang (20,7%) dari nilai pretest 

sebesar 66, 91 dan posttest 80,73. Pada aspek psikomotorik hasil perhitungan 

N-gain kelas XI Kecantikan 1 mencapai kriteria rendah (10.3%) dari persentase 

nilai sebelum Pembelajaran Berdasarkan Masalah 70,3 % dan setelah 

Pembelajaran Berdasarkan Masalah menjadi 77,6 %. Pada aspek afektif hasil 

perhitungan N-Gain mencapai kriteria rendah (0.3%) hal tersebut terjadi karena 

baik pembelajaran kooperatif maupun Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

aktifitas siswa sama-sama menunjukkan rata-rata sebelum pembelajaran 

sebesar 70,3 % dan setelah Pembelajaran Berdasarkan Masalah 70,6%. 

Persentase peningkatan hasil belajar siswa meliputi ketiga aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik setelah diberikan model Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah adalah 10,3 %  dan ini termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah terhadap hasil belajar sanggul modern siswa Tata 

Kecantikan Rambut Kelas XI Kecantikan 1 di SMKN 3 Kediri. 

 

Kata kunci:  Hasil Belajar, Pembelajaran Berdasarkan Masalah, Sanggul 

Modern. 

 

 

PENDAHULUAN  

Peranan pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa untuk 

kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa tersebut, khususnya bagi negara yang sedang 

berkembang. Maju tidaknya pendidikan merupakan faktor yang secara signifikan mampu 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu bentuk pendidikan yang 

dapat meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan kejuruan karena pendidikan 
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kejuruan pelaksanaannya difokuskan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

agar dapat menguasai suatu keahlian dengan tujuan agar peserta didik dapat menjadi 

tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI). Dipertegas melalui PP No. 29 tahun 1990 Pasal 1 ayat 3 

bahwa, “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan 

tertentu”. Salah satu kompetensi keahlian yang harus dikembangkan dalam siswa SMK 

bidang kecantikan adalah mata pelajaran Sanggul Modern. 

Sanggul Modern adalah suatu seni menata rambut, dimana dalam pembelajaran 

sanggul ini siswa dituntut untuk kreatif dan inovatif sehingga dapat menciptakan sebuah 

karya yang indah dan menarik. Penataan sanggul memiliki berbagai jenis pola penataan 

diantaranya adalah penataan sanggul pola depan (front style), penataan sanggul pola 

belakang (back style), penataan sanggul pola puncak (top style), penataan sanggul pola 

simetris dan penataan sanggul pola asimetris. Dalam penelitian ini peneliti akan 

menerapkan aplikasi sanggul pola depan (front style) dan sanggul pola puncak (top style). 

Penataan sanggul pola depan adalah penataan yang terletak pada kepala bagian depan. 

Center of interest dari penataan pola depan adalah pada bagian depan atau garis rambut, 

biasanya digunakan untuk menutupi kekurangan wajah model yang memiliki dahi lebar. 

Namun letak sanggul pola depan ini tidak boleh terlalu di depan apalagi sampai menutupi 

alis. Sedangkan penataan sanggul pola puncakk adalah sanggul yang terletak pada kepla 

bagian atas atau crown. Dimana titik ikatan dan titik perhatian sanggul berada tepat di 

atas puncak kepala. Dengan menggabungkan kedua pola tersebut, diharapkan dalam 

pembelajaran sanggul modern menjadikan siswa menjadi aktif, kreatif, inovatif dan 

bermakna. 

Berdasarkan hal tersebut penulis akan meneliti hasil belajar siswa dalam 

membentuk sanggul terutama untuk pembentukan aplikasi sanggul pola depan dan 

sanggul pola atas yang merupakan teknik yang sering dirasa sulit dan kurang variatif yang 

dilakukan oleh siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah Pre Experimental Design dengan One-

Group Pretest-Posttest Design sebagai desain penelitiannya. Dalam penelitian ini yang 
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menjadi sample penelitian adalah siswa Tata Kecantikan Rambut kelas XI Kecantikan 1 

SMKN 3 Kediri. Di dalam desain ini sebelum perlakuan diberikan terlebih dahulu sample 

diberikan pretest (tes awal) dan di akhir pembelajaran sample diberikan posttest (tes 

akhir). Desain ini digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin 

mengetahui peningkatan hasil belajar dan kemampuan membentuk sanggul aplikasi pola 

depan dan pola atas setelah diterapkan model Pembelajaran Berdasarkan Masalah. 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Metode tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa 

dengan mengadakan tes pada materi sanggul aplikasi pola atas dan sanggul aplikasi 

pola depan, sebelum (pretest) dan sesudah perlakuan (posttest). Data hasil posttest 

yang diperoleh untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar meningkat setelah 

pelaksanaan treatment. 

b. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto, 2010:274). 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 

nilai siswa dan memperoleh daftar nama siswa yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

c. Metode observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk mengambil penilaian aktivitas siswa 

dan mengambil penilaian psikomotorik siswa dalam pembelajaran membentuk 

sanggul pola depan dan pola atas menggunakan model Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Deskriptif Persentase 

Nilai siswa dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif persentase yang 

dinilai dengan menggunakan lembar observasi aktifitas siswa untuk ranah afektif 

𝐍 𝐱 𝐀

𝐒
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dan lembar observasi praktik untuk ranah psikomotorik selama proses 

pembelajaran. Teknik penilaian siswa adalah sebagai berikut. 

Keterangan: 

N : Nilai perolehan siswa 

A : Aspek yang diamati 

S : Skor tertinggi 

b. Uji Gain 

Uji peningkatan hasil belajar bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan hasil 

belajar siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapatkan perlakuan. 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dihitung menggunakan rumus gain 

(Kristianingsih, 2010: 11) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

<Spre>  : skor rata-rata pretest (%) 

<Spost>  : skor rata-rata posttest (%) 

Kriteria N-gain dan klasifikasi: 

N-gain tinggi : nilai (g) ≥ 0,70 

N-gain sedang : 0,30<nilai (g) > 0,70 

N-gain rendah : nilai (g) ≤ 0,30 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian kemudian dianalisis sesuai 

analisis data yang sebelumnya telah disusun. Uraian hasil penelitian tentang penerapan 

model Pembelajaran Berdasarkan Masalah pada Kompetensi Sanggul Modern di SMKN 

3 Kediri adalah sebagai berikut. 

a. Deskripsi Hasil Belajar Kognitif 

Deskripsi hasil belajar siswa pada sampel penelitian baik sebelum maupun setelah 

diberi Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 

<g> = 
< S𝑝𝑜𝑠𝑡> − < S𝑝𝑟𝑒>

100%− <S𝑝𝑟𝑒>
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Tabel 1. Hasil Belajar Siswa 

Sumber Variasi Pretest Posttest 

Jumlah Siswa 22 22 

Nilai rata-rata 66.91 80.73 

Nilai tertinggi 84.00 96.00 

Nilai terendah 52.00 64.00 

 

1. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 

Analisis peningkatan hasil belajar siswa dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar perlakuan pada kelompok eksperimen yaitu dengan 

mengunakan model Pembelajaran Berdasarkan Masalah mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hasil perhitungan peningakatan hasil belajar kognitif siswa 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 

No Kelas 

Nilai rata-rata 
Peningkata

n 

Peningkata

n (%) 

Normal 

Gain 
Kriteria 

Pretest Posttest Selisih Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

1. Eksperi 

men 

66.91 80.73 13.82 20.70% 41.80% Sedang 

 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada diagram garis di 

bawah ini. 

 

Gambar 1. Peningkatan Hasil Belajar Kognitif 

2. Peningkatan Hasil Belajar Psikomotorik 
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Analisis peningkatan psikomotorik siswa dilakukan untuk mengetahui 

kelompok yang diberi Pembelajaran Berdasarkan Masalah mampu meningkatkan 

kemampuan psikomotoriknya. Hasil perhitungan peningkatan psikomotorik siswa 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3. Peningkatan Hasil Belajar Psikomotorik 

No Kelas 

Nilai rata-rata 
Peningkata

n 

Peningkata

n (%) 

Normal 

Gain 
Kriteria 

Pretest Posttest Selisih Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

1. Eksperi 

men 

70.3 77.6 7.3 10.3% 25% Rendah 

 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada diagram garis di bawah 

ini. 

 

Gambar 2. Peningkatan Hasil Belajar Psikomotorik 

3. Peningkatan Hasil Belajar Afektif 

Analisis peningkatan afekif siswa dilakukan untuk mengetahui kelompok 

yang diberi Pembelajaran Berdasarkan Masalah mampu meningkatkan hasil 

belajar. Hasil perhitungan peningkatan afektif siswa dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4. Peningkatan Hasil Belajar Afektif 

No Kelas 

Nilai rata-rata 

(%) 

Peningkata

n 

Peningkata

n (%) 

Normal 

Gain 
Kriteria 

Pretest Posttest Selisih Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

1. Eksperi 

men 

70.3 70.6 0.3 0.3% 0.8% Rendah 
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Peningkatan hasil belajar afektif siswa dapat dilihat pada diagram garis di 

bawah ini. 

 

Gambar 3. Peningkatan Hasil Belajar Afektif 

 

 

4. Peningkatan Hasil Belajar Sanggul Modern 

Analisis peningkatan hasil belajar sanggul modern dilakukan untuk 

mengetahui kelompok yang diberi Pembelajaran Berdasarkan Masalah mampu 

meningkatkan hasil belajar atau tidak. Hasil belajar ini diperoleh dari rata-rata 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Perhitungan peningkatan hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5. Peningkatan Hasil Belajar Sanggul Modern 

No Kelas 

Nilai rata-rata 

(%)  

Peningkat

an 

Peningkat

an (%) 

Normal 

Gain 

Kriteria 

Pretest Posttest Selisih Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

Pretest-

posttest 

1. Eksperi 

men 

69.2 76.3 7.1 10.3% 23.1% Rendah 

 

Dari tabel di atas diperoleh keterangan persentase peningkatan hasil 

belajar siswa meliputi ketiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah 

diberikan metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah adalah 10,3 % dan ini 

termasuk dalam kategori rendah. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian penggunaan model Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

mata pelajaran  Sanggul Modern pada siswa Tata Kecantikan Rambut kelas XI 

Kecantikan 1 SMKN 3 Kediri diperoleh simpulan sebagai berikut. Terdapat peningkatan 

hasil belajar sanggul modern melalui model Pembelajaran Berdasarkan Masalah pada 

siswa Tata Kecantikan Rambut kelas XI Kecantikan 1 SMKN 3 Kediri dengan 

peningkatan secara keseluruhan yang meliputi ketiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebesar 10,3 % dengan kriteria rendah. 
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ABSTRAK 

 
Pendekatan scientific dalam kegiatan pembelajaran menuntut peserta 

didik agar mampu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya berdasarkan 

rangkaian proses pembelajaran sesuai dengan pendekatan ilmiah. 

Pembelajaran secara ilmiah melibatkan penalaran dengan alur berpikir logis 

dari peserta didik terkait dengan materi yang dipelajarinya. Pemrograman web 

merupakan mata pelajaran yang di dalam kegiatan pembelajarannya 

memerlukan logika-logika dalam berpikir untuk memecahkan masalah yang 

muncul. Kemampuan berpikir logis peserta didik dibangun melalui modul 

pembelajaran pemrograman web dengan pendekatan scientific. Tulisan ini 

bertujuan untuk memaparkan kajian tentang: (1) karakteristik pembelajaran 

web di SMK, (2) konsep pendekatan scientific dalam pembelajaran 

pemrograman web, (3) konsep modul pembelajaran pemrograman web, dan (4) 

konsep kemampuan berpikir logis dalam pembelajaran pemrograman web. 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) 

karakteristik SMK yaitu menyiapkan dan membekali peserta didik dengan 

kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap agar siap memasuki dunia 

kerja dengan bidang tertentu; (2) Langkah-langkah pendekatan scientific 

membantu membiasakan siswa dalam membangun kecakapan kognitif seperti 

berpikir logis dan ilmiah, sehingga tujuan keterampilan abstrak dapat tercapai; 

(3) Modul pembelajaran pemrograman web membantu peserta didik untuk dapat 

belajar secara mandiri sesuai kecepatan masing-masing; dan (4) kemampuan 

berpikir logis diperlukan dalam membangun keterampilan abstrak peserta didik 

pada mata pelajaran pemrograman web.   

 

Kata kunci :  pendekatan scientific, kemampuan berpikir logis, modul 

pembelajaran, pemrograman web 

 

 

PENDAHULUAN  

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan sekolah menengah yang 

mempersiapkan peserta didiknya agar siap kerja, baik bekerja di industri maupun 

berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. SMK mempersiapkan 

kemampuan peserta didik dengan berpedoman pada kurikulum.  

Kurikulum pendidikan kejuruan dikembangkan dengan berpedoman pada struktur 

kurikulum dari pemerintah pusat. Struktur kurikulum ini menentukan kompetensi-

kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik SMK sesuai dengan bidangnya masing-
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masing, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang dapat mengisi kebutuhan tenaga 

kerja.  

Saat ini, telah banyak SMK di Indonesia yang menerapkan kurikulum 2013. Pada 

Permendikbud No 70 Tahun 2013, disebutkan bahwa terdapat pengelompokan mata 

pelajaran wajib dan peminatan. Kelompok mata pelajaran kejuruan terbagi menjadi tiga 

kelompok, antara lain mata pelajaran bidang keahlian, mata pelajaran program keahlian, 

dan mata pelajaran paket keahlian. Peserta didik diharapkan memiliki kompetensi 

keahlian sesuai dengan program studi keahlian dan paket keahlian yang diambil. Teknik 

Komputer dan Informatika merupakan salah satu program studi keahlian yang 

dikembangkan di Indonesia. Program studi keahlian ini melingkupi tiga paket keahlian 

yaitu (1) Rekayasa Perangkat Lunak, (2) Teknik Komputer dan Jaringan, dan (3) 

Multimedia.  

Pemrograman web merupakan salah satu mata pelajaran dari kelompok mata 

pelajaran program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Mata pelajaran 

pemrograman web menjadi dasar untuk semua paket keahlian yang dilingkupinya. 

Pemrograman web terdiri dari sekumpulan materi berupa kompetensi dasar untuk 

mengembangkan website dari sisi client. Kompetensi dasar pemrograman web 

melibatkan beberapa bahasa, seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Dalam mempelajari 

ketiga jenis bahasa ini, peserta didik dituntut untuk menggunakan logika-logika berpikir.  

Keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas ditentukan oleh berbagai faktor internal 

dan eksternal. Salah satu faktor internal yang berpengaruh adalah kemampuan berpikir 

peserta didik. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran 

adalah bahan ajar dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan guru di dalam kelas. 

Kemampuan berpikir peserta didik diperlukan selama proses pembelajaran. Salah 

satu kemampuan berpikir yang diperlukan dalam mengembangkan halaman web yaitu 

kemampuan berpikir logis. Hasil penelitian Nursuprianah & Fitriyah (2012) memberikan 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola berpikir logis dengan 

hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Rajagaluh. Kemampuan berpikir logis 

diperlukan peserta didik dalam membangun dan memperbaiki pesan kesalahan yang 

muncul selama membuat halaman web. 

Ketersediaan bahan ajar merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar peserta didik. Penelitian oleh Purwoko (2011) menyimpulkan bahwa 
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variasi sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kompetensi 

menerapkan dasar-dasar elektronika program keahlian elektronika di SMK Kabupaten 

Malang. Penelitian oleh Febriana, dkk (2014) menunjukkan bahwa salah satu jenis bahan 

ajar berupa modul kimia berbasis PBL efektif untuk meningkatkan prestasi belajar aspek 

kognitif dan afektif siswa. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar 

berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMK. 

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik 

adalah pendekatan penbelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Di Indonesia 

dikenal berbagai pendekatan pembelajaran. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan dapat membantu 

peserta didik dalam menyerap kompetensi suatu pelajaran. Pendekatan pembelajaran 

yang disarankan pada kurikulum 2013 yaitu pendekatan scientific. Pendekatan scientific 

bukanlah suatu pendekatan baru dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini sudah 

sering digunakan pada bidang mata pelajaran sains, seperti fisika, kimia, biologi, dan 

matematika.  

Pendekatan scientific menekankan prinsip-prinsip berpikir secara ilmiah. Melalui 

pendekatan ini, ingatan atau retensi peserta didik dapat meningkat. Hal ini dikemukakan 

oleh Giri (2013), yang menyatakan bahwa pada pendekatan scientific, retensi informasi 

dari guru lebih dari 90% setelah 2 hari, dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 

50%-70% (Giri, 2013). 

Melalui kegiatan belajar dan mengajar yang dialami penulis dalam membelajarkan 

mata pelajaran pemrograman web, penulis menemukan permasalahan yang sering terjadi 

berulang-ulang. Masalah-masalah tersebut antara lain: (1) peserta didik masih mengalami 

kesulitan dalam mengetahui, memahami dan menerapkan bahasa pemrograman web; (2) 

peserta didik sering lupa penulisan script dan fungsinya; (3) kemampuan mengingat 

peserta didik tergolong pada ingatan jangka pendek, sehingga peserta didik lupa  terhadap 

kompetensi yang telah mereka capai di pertemuan sebelumnya; dan (4) kemampuan 

peserta didik dalam memecahkan kesalahan yang muncul selama memprogram halaman 

web kurang. 

Masalah-masalah yang dialami peserta didik selama kegiatan pembelajaran 

pemrograman web tersebut dapat berdampak pada hasil kompetensi yang kurang 
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maksimal. Jika masalah-masalah tersebut terus berlanjut, peserta didik akan mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan halaman web yang lebih kompleks lagi.  

Tujuan penulisan artikel konseptual ini adalah untuk memaparkan: (1) karakteristik 

pembelajaran di SMK, (2) konsep pendekatan scientific dalam pembelajaran 

pemrograman web, (3) konsep modul pembelajaran pemrograman web, dan (4) konsep 

kemampuan berpikir logis dalam pembelajaran pemrograman web. 

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Pembelajaran Web di Sekolah Menengah Kejuruan 

Orientasi pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kejuruan berbeda dengan 

orientasi pembelajaran pada pendidikan umum. Hal ini dijelaskan oleh Mukhadis 

(2013:3), bahwa orientasi jenis pendidikan kejuruan sebagai wujud dari salah satu 

pendidikan menengah di Indonesia lebih mengacu pada upaya memfasilitasi peserta didik 

terutama untuk siap bekerja pada bidang pekerjaan tertentu.  

Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan perbedaan karakteristik antara pendidikan 

kejuruan dengan sekolah umum lainnya. Sonhadji (2012) mengungkapkan bahwa 

pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, 

ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi pembelajaran, dan lulusannya, serta ditinjau 

dari ranah pembelajaran, perkembangan teknologi, dan orientasi. Finch & Crunckilton 

(1989:13) menjelaskan bahwa fokus kurikuler dalam pendidikan kejuruan juga termasuk 

membantu peserta didik untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai-nilai, yang masing-masing pada akhirnya dapat memberikan kontribusi 

untuk lulusan kerja.  

Finch & Crunckilton (1989:12) menyatakan bahwa kurikulum kejuruan berorientasi 

pada proses dan produk. Berorientasi pada proses berarti peserta didik memperoleh 

pengalaman dari aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Sedangkan berorientasi 

pada produk berarti peserta didik memperoleh efek dari pengalaman tersebut, sehingga 

peserta didik mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. 

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pendidikan kejuruan termasuk pada jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan 

tingkat menengah, yaitu SMK. Karakteristik pendidikan kejuruan (SMK) yang 

disimpulkan oleh Sudjimat (2014:21), yaitu: (1) pendidikan yang menyiapkan peserta 
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didiknya untuk siap memasuki lapangan kerja; (2) pendidikan untuk mempelajari bidang-

bidang khusus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan/atau kebutuhan masyarakat 

pada umumnya; dan (3) pendidikan yang menekankan pada pengembangan kecakapan 

kognitif, keterampilan teknikal, dan sikap serta kebiasaan kerja (soft skills, employability 

skills, generic skills) secara terintegrasi sehingga membentuk kompetensi peserta didik 

untuk mampu bekerja pada bidang yang dipilihnya. 

SMK sebagai lembaga pendidikan kejuruan formal berorientasi menyiapkan peserta 

didik untuk siap bekerja pada bidang pekerjaan tertentu dengan kriteria fokus kurikuler 

yang mencakup tiga aspek ranah kompetensi. Pembelajaran kejuruan memiliki 

karakteristik lebih menekankan pada ranah psikomotorik, dalam rangka totalitas ketiga 

ranah tujuan pembelajaran, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif (Sonhadji, 

2012:156). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SMK menerapkan ketiga ranah 

kompetensi, dengan porsi terbesar terletak pada ranah psikomotorik (keterampilan). 

Earnest & de Melo (2001: 22) mendefinikan kompetensi yang sesuai dengan konteks 

pendidikan kejuruan, yaitu sebagai pernyataan yang menjelaskan demonstrasi terpadu 

dari sekelompok keterampilan terkait dan sikap yang diamati dan terukur yang diperlukan 

untuk melakukan pekerjaan secara mandiri pada tingkat kemahiran yang ditentukan.  

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa SMK memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan sekolah umum. SMK merupakan lembaga pendidikan 

yang bertujuan memfasilitasi dan menyiapkan peserta didik untuk siap memasuki dunia 

kerja dengan bidang tertentu. Untuk mencapai tujuan itu, maka SMK berorientasi pada 

proses dan produk dengan fokus mengembangkan kompetensi peserta didik yang 

mencakup ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mereka butuhkan dalam 

memasuki dunia kerja, terutama kompetensi keterampilan.  

Dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, pembelajaran di SMK Indonesia 

berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, 

SMK juga mengembangkan kompetensi lulusan dengan menyesuaikan kebutuhan di 

dunia kerja. Kurikulum yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini 

mempunyai struktur kurikulum yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Struktur 

kurikulum ini membagi mata pelajaran menjadi kelompok wajib A dan B serta peminatan 

C. Kelompok mata pelajaran peminatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Dasar Bidang 

Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan Paket Keahlian (C3).  
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Teknik Komputer dan Informatika melingkupi tiga Paket Keahlian, antara lain: 

Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, dan Rekayasa perangkat Lunak.  Ketiga 

Paket Keahlian tersebut memiliki mata pelajaran peminatan C1 dan C2 yang sama. Mata 

pelajaran pemrograman web dipelajari pada ketiga Paket Keahlian tersebut, karena 

termasuk dalam mata pelajaran peminatan C2.  

Berdasarkan susunan kompetensi dasar pada kompetensi inti pengetahuan dan 

keterampilan, maka materi pada mata pelajaran pemrograman web terdiri dari 

pemrograman web statis. Web statis merupakan halaman web yang beroperasi pada sisi 

client. Web statis adalah web yang menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis 

atau tetap (Kustiyahningsih & Anamisa, 2011:5).  

Kustiyahningsih & Anamisa (2011:6) menjelaskan bahwa pemrograman web client 

side digunakan untuk mengadakan interaksi dengan user yang frekuensinya tinggi, 

namun, data yang diperoleh relatif sedikit atau telah tersedia sebelumnya.  Jenis 

pemrograman web ini dijalankan pada sisi pengguna, yaitu melalui web browser. 

Pemrograman web client side terdiri dari bahasa HTML, CSS dan JavaScript. Kegiatan 

pembelajarannya membutuhkan ketelitian penulisan, pemakaian script bahasa 

pemrograman yang tepat dan analisa pengembangan desain yang tepat. Peserta didik 

dituntut untuk menggunakan kemampuan berpikirnya dalam mengembangkan halaman 

web.  

Pembelajaran mata pelajaran kejuruan pemrograman web memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan mata pelajaran kejuruan lainnya. Jika pada mata pelajaran kejuruan 

lainnya lebih menekankan pada keterampilan konkret, maka keterampilan pada 

pemrograman web termasuk dalam keterampilan abstrak. Hal tersebut dikarenakan pada 

saat praktik pemrograman, peserta didik murni menggunakan kemampuan berpikirnya 

dalam membuat halaman web dengan bantuan perangkat lunak di komputer. Sedangkan 

pada mata pelajaran kejuruan yang menekankan pada keterampilan konkret, peserta didik 

lebih ditekankan pada keterampilan dalam menggunakan alat. Penggunaan keterampilan 

abstrak ini cenderung mirip dengan karakteristik pembelajaran sains dan matematika.  

 

Konsep Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Pemrograman Web 

Kurikulum 2013 mengambil konsep  pendekatan scientific untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan 
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pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan 

melalui pendekatan ilmiah, yaitu suatu pendekatan yang menonjolkan dimensi 

pengamatan,  penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu 

kebenaran (Sudjimat, 2014:267). Definisi pendekatan scientific menurut Atsnan & Gazali 

(2013:431) adalah suatu cara atau mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan 

prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah.  

Pembelajaran dengan pendekatan scientific mengaplikasikan komponen-komponen 

penting dalam penelitian ilmiah. Komponen tersebut menurut Wieman (2007) antara lain: 

(1) Practices and conclusions based on objective data; (2) Disseminating results in a 

scholarly manner and copying and building upon what works; dan (3) Fully utilizing 

modern technology. 

Berdasarkan pada komponen penelitian ilmiah tersebut, peserta didik mengerjakan 

latihan dan membuat kesimpulan berdasarkan pada data yang obyektif. Jika diterapkan 

pada kegiatan pembelajaran, komponen tersebut mempunyai kemampuan untuk 

meningkatkan keefektivan dan efisiensi dari sistem pendidikan (Wieman, 2007:10). 

Menurut Giri (2013:84), proses pembelajaran dengan pendekatan scientific 

menyentuh tiga ranah, yaitu sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan 

(knowledge). Ketiga ranah kompetensi bertujuan untuk keseimbangan soft skill dan hard 

skill peserta didik sesuai dengan bidangnya. Pendekatan scientific dalam pembelajaran 

terdiri dari beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut antara lain mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan (Direktorat PSMK, 2016).  

Langkah mengamati dijelaskan dalam Direktorat PSMK (2016) sebagai kegiatan 

siswa mengidentifikasi melalui indera penglihat (membaca dan menyimak), pembau, 

pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan atau tanpa 

alat bantu. Kegiatan mengamati lainnya dapat berupa observasi lingkungan, mengamati 

gambar, video, tabel dan grafik data, menganalisis peta, membaca berbagai informasi 

yang tersedia di media massa dan internet maupun sumber lain. 

Direktorat PSMK (2016) menjelaskan proses menanya sebagai kegiatan siswa 

mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya baik berkenaan dengan suatu objek, 

peristiwa, maupun suatu proses tertentu. Peserta didik bebas bertanya, baik secara 

individu maupun secara kelompok mengenai sesuatu yang belum mereka ketahui. Bentuk 

menanya dapat berupa kalimat pertanyaan dan kalimat hipotesis.  



 

411 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

Mengenai langkah mengumpulkan data, Direktorat PSMK (2016) menjelaskan 

sebagai kegiatan peserta didik dalam mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis 

dan disimpulkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku, 

mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, uji coba, wawancara, menyebarkan 

kuesioner, dan lain-lain.  

Langkah mengasosiasi menurut Direktorat PSMK (2016) adalah kegiatan peserta 

didik mengolah data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan 

peralatan tertentu. Selanjutnya  peserta didik menganalisis data untuk membandingkan 

atau menentukan hubungan antara data yang telah diolahnya dengan teori yang ada, 

sehingga dapat ditarik simpulan atau ditemukannya prinsip dan konsep penting yang 

bermakna dalam menambah skema kognitif, meluaskan pengalaman, dan wawasan 

pengetahuannya.  

Direktorat PSMK (2016) menjelaskan langkah mengkomunikasikan sebagai 

kegiatan peserta didik mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari 

kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah data, serta mengasosiasi 

yang ditujukan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, 

bagan, gambar, dan sejenisnya. Tujuannya adalah peserta didik dapat memformulasikan 

dan mempertanggungjawabkan pembuktian hipotesis. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan scientific sebaiknya dipadukan secara 

sinkron dengan langkah/tahapan kerja model pembelajaran (Direktorat PSMK, 2016:3). 

Model pembelajaran utama yang digunakan dalam kurikulum 2013 antara lain model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), model Pembelajaran 

Berbasis Proyek (Project Based Learning), model Pembelajaran melalui Penemuan 

(Discovery/Inquiry Learning), dan model pembelajaran Production Based Training yang 

merupakan model pembelajaran SMK untuk mendukung mata pelajaran pengembangan 

produk kreatif.  

Pendekatan scientific dalam pembelajaran mata pelajaran pemrograman web dapat 

dipadukan dengan langkah-langkah model pembelajaran seperti discovery learning 

maupun project based learning. Penerapan pendekatan scientific memungkinkan untuk 

dilakukan, karena karakteristik pembelajaran pemrograman web yang mirip dengan 

karakteristik pembelajaran sains dan matematika yaitu menggunakan keterampilan 

abstrak.  
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Keterampilan abstrak merupakan salah satu sasaran penilaian hasil belajar pada 

kurikulum 2013. Keterampilan abstrak menurut Permendikbud No 104 Tahun 2014 

merupakan kemampuan belajar yang meliputi: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Peserta didik dalam 

menggunakan keterampilan abstrak pada pembelajaran pemrograman web memerlukan 

kecakapan kognitif seperti kecakapan berpikir dan bekerja ilmiah. Melalui pendekatan 

scientific, diharapkan peserta didik dapat membangun dan mengembangkan kecakapan 

kognitif dan keterampilan abstrak yang dibutuhkan dalam membuat halaman web.  

 

Konsep Modul Pembelajaran Pemrograman Web 

Bahan ajar diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Salah 

satu bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah modul. Modul 

merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, yang terdiri dari serangkaian kegiatan 

belajar yang secara empiris telah terbukti memberi hasil belajar yang efektif untuk 

mencapai tujuan yang dirumuskan secara jelas dan spesifik (Mbulu, 2001:62).  

Purwanto, dkk (2007:9) menjelaskan bahwa modul merupakan bahan belajar yang 

dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bantuk 

satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan 

waktu tertentu. Penggunaan modul diharapkan dapat membantu peserta didik untuk bisa 

belajar secara mandiri sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

Pembuatan modul pembelajaran perlu memperhatikan karakteristik-karakteristik 

pengembangan modul. Direktorat PSMK (2009) menyebutkan karakteristik 

pengembangan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, antara 

lain: (1) Self instructional, yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara 

mandiri; (2) Self contained, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau 

sub kompetensi terdapat dalam satu modul secara utuh; (3) Stand alone, tidak tergantung 

kepada bahan ajar lain; (4) Adaptif, modul menyesuaikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan (5) User frienly, memiliki bahasa yang sederhana, mudah 

dimengerti, dan menggunakan istilah yang umum digunakan.  

Modul pembelajaran, selain bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk belajar menurut kecepatan masing-masing, juga memiliki tujuan lainnya 

(Mbulu, 2001). Tujuan pembelajaran menggunakan modul tersebut antara lain: (1) 
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memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih topik; (2) membuka 

kesempatan bagi peserta didik untuk belajar menurut kecepatan dan cara masing-masing; 

(3) memberikan berbagai macam kegiatan instruksional; (4) mengadakan penilaian 

tentang kemajuan dan kelemahan peserta didik; (5) menyediakan program remedial untuk 

mengolah kembali seluruh bahan yang telah diberikan untuk pemantapan; dan (6) 

memberi kesempatan kepada peserta didik mengenal kelebihan dan kelemahannya.  

Berdasarkan beberapa penjelasan ahli di atas, diketahui bahwa modul pembelajaran 

memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Beberapa penelitian memberikan hasil yang 

positif mengenai modul pembelajaran. Penelitian oleh Supriyanto & Ashari (2015) 

memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel 

modul praktek terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian oleh Tsany & Haryudo (2015) 

menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas X TIPTL 1 terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan modul pengukuran besaran listrik model pembelajaran berdasarkan 

masalah menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan.  

Modul pembelajaran pemrograman web merupakan modul pembelajaran yang 

memuat materi pembelajaran pemrograman web. Pembelajaran pemrograman web 

melalui modul diharapkan dapat membantu peserta didik dalam membagun pengetahuan 

dan keterampilan abstraknya secara mandiri menurut kecepatan masing-masing, sehingga 

peserta didik tersebut dapat membuat halaman web dengan baik.  

 

Konsep Kemampuan Berpikir Logis dalam Pembelajaran Pemrograman Web 

Kegiatan pembelajaran oleh peserta didik melibatkan proses kemampuan berpikir. 

Bono (1992:36) menjelaskan bahwa berpikir merupakan keterampilan operasional yang 

memungkinkan intelegensi bekerja atas dasar pengalaman. Jadi, selama proses 

pembelajaran, peserta didik melakukan proses berpikir  dengan melibatkan pengalaman-

pengalaman yang sudah dimilikinya.  

Keterampilan berpikir dalam proses pembelajaran merupakan kebutuhan mendasar 

sebagaimana kebutuhan strategi pembelajaran (Wulandari, dkk, 2011:16). Ketika belajar, 

peserta didik memerlukan proses berpikir. Seiring dengan perkembangan kemampuan 

pengetahuan yang dimilikinya, kebutuhan akan kemampuan keterampilan berpikirnya 

akan semakin meningkat.   
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Berpikir logis menurut Nursuprianah & Fitriyah (2012) adalah suatu bentuk kegiatan 

akal yang tersusun secara sistematis untuk menyelidiki, merumuskan, dan menerangkan 

asas-asas yang harus ditaati agar orang dapat membuat suatu kesimpulan yang tepat, 

lurus, dan teratur. Salah satu unsur dari berpikir logis adalah penalaran. Penalaran biasa 

dilakukan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan.  

Terdapat dua jenis berpikir logis, yaitu berpikir induktif dan berpikir deduktif. 

Berpikir induktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari hal-hal khusus kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum. Sedangkan berpikir deduktif merupakan proses berpikir 

yang dimulai dari hal-hal yang umum dan dilanjutkan ke hal-hal yang khusus.  

Pada proses berpikir induktif,  hal-hal khusus diperoleh dari pengetahuan awal 

seorang peserta didik yang kemudian dari pengetahuan awal yang telah didapatkan 

tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menghasilkan 

pengetahuan yang baru Nursuprianah & Fitriyah (2012). Melalui pengetahuan awal yang 

dimiliki peserta didik, diharapkan dapat membantu mereka dalam menyelesaikan 

permasalahan hingga diperoleh suatu kesimpulan.  

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut, maka berpikir logis dapat diartikan 

sebagai serangkaian proses menalar yang terjadi di dalam pikiran manusia berdasarkan 

pada patokan-patokan tertentu. Proses berpikir ini melibatkan pengalaman dan 

pengetahuan yang sudah diterima sebelumnya.  

Berpikir logis diperlukan peserta didik dalam mempelajari pemrograman web. 

Karakteristik mata pelajaran pemrograman web yang menggunakan keterampilan abstrak 

membutuhkan kecakapan kognitif. Nursuprianah & Fitriyah (2012) menyebutkan bahwa 

kognitif berhubungan erat dengan penalaran dan penalaran merupakan salah satu unsur 

dalam berpikir logis.  

Pendekatan scientific melalui modul pembelajaran diperlukan untuk melatih 

kemampuan berpikir logis peserta didik. Konsep pendekatan scientific menuntut peserta 

didik supaya dapat menggunakan kemampuan berpikir logisnya dalam kegiatan 

pembelajaran. Kemampuan berpikir logis yang diperoleh dari setiap tahapan 

pembelajaran melalui modul, membuat peserta didik dapat mengembangkan 

keterampilan abstraknya dalam mempelajari pemrograman web. Jika peserta didik 

memiliki keterampilan abstrak, maka kompetensi dalam mengembangkan halaman web 

melalui mata pelajaran pemrograman web dapat tercapai.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan pada uraian pembahasa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 

karakteristik SMK yaitu menyiapkan dan membekali peserta didik dengan kompetensi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap agar siap memasuki dunia kerja dengan bidang 

tertentu; (2) Langkah-langkah pendekatan scientific dapat membantu membiasakan siswa 

dalam membangun kecakapan kognitif seperti berpikir logis dan ilmiah, sehingga tujuan 

keterampilan abstrak dapat tercapai; (3) Modul pembelajaran pemrograman web 

membantu peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri sesuai kecepatan masing-

masing; dan (4) kemampuan berpikir logis diperlukan dalam membangun keterampilan 

abstrak peserta didik pada mata pelajaran pemrograman web. 
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ABSTRAK 

 

 Setiap lulusan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal 

akan terjun langsung dalam masyarakat baik dalam dunia usaha maupun dunia 

industri. Dalam hal ini kompetensi keahlian sangatlah diperlukan kaitannya 

dengan kesiapan kerja. Melalui Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja 

(UPT_PK) merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal yang 

memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi keahlian tertentu 

khususnya program keahlian tata busana. Pada program ini siswa dilatih untuk 

dapat memiliki keahlian tata busana dan siap kerja. 

 

Kata kunci : kesiapan kerja, kompetensi, keahlian tata busana 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam keseluruhan aspek kehidupan 

manusia. Pendidikan menjadi suatu hal yang mutlak dipenuhi sebagai upaya 

meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak sampai tertinggal dengan bangsa 

lain. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional nantinya harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta relevansi dan 

efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang memerlukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional 

merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan 

zaman. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 

bab II pasal 3 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, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”. 

 



 

418 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) Singosari Malang merupakan 

lembaga pendidikan dan pelatihan diluar sistem persekolahan dibawah naungan 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. UPT-PK mempunyai tugas mendidik dan 

melatih calon tenaga kerja agar memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil (Dirjen Bapenta, 1989). Sebagai lembaga 

pelatihan UPT-PK Singosari dituntut agar dapat memberikan pelatihan bagi peserta diklat 

dimana pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan minat siswa yang bersangkutan, 

dalam hal ini pelatihan yang diberikan adalah pada program keahlian tata busana. 

Dunia usaha dan dunia industri saat ini sangat berkembang pesat. Kemajuannya 

menyebabkan adanya persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh peluang demi 

kemajuan masing-masing usaha dan industrinya. Hal tersebut sangat erat kaitannya 

dengan sumber daya manusia karena sumber daya manusia adalah sebagai penggerak 

usaha tersebut agar mampu bersaing di dunia usaha dan industri. Program keahlian tata 

busana yang diselenggarakan oleh UPT-PK Singosari merupakan program pelatihan yang 

bergerak pada bidang tata busana khususnya menjahit. Pada program ini siswa dituntut 

untuk dapat memiliki kompetensi keahlian menjahit yang telah disesuaikan dengan 

standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar nantinya para lulusan memiliki 

kesiapan kerja.   

 Kompetensi erat kaitannya dengan dunia kerja dan dunia industri, maka 

pembelajaran serta pelatihan praktik memegang kunci untuk membekali peserta diklat 

agar mampu beradaptasi dengan lapangan kerja. Dengan demikian, melalui serangkaian 

latihan atau pembelajaran praktik menjahit di UPT-PK Singosari disesuaikan dan hampir 

menyerupai dunia kerja. 

 Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) merupakan salah 

satu solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Diharapkan UPT_PK 

dapat menyinkronkan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja agar para lulusan 

SMK/SMA/MA yang belum mendapatkan pekerjaan maupun yang tidak mampu 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi bisa langsung mendapatkan 

pekerjaan dan menjadi wiraswastawan mandiri. Pelatihan kerja yang dilaksanakan di 

UPT-PK Singosari dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja yaitu 

dunia usaha dan dunia industri yang mengacu pada kompetensi kerja. Lulusan UPT-PK 

diharapkan merupakan tenaga kerja yang siap pakai, yaitu bisa bekerja dengan 
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keterampilan yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri. 

Kesiapan Kerja 

 Kesiapan kerja dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi dimana sesuatu 

itu telah sedia untuk digunakan atau dipakai. Kata “siap” diartikan sebagai sudah sedia 

atau sudah disediakan dalam arti tinggal memakai atau menggunakan saja (Haryono, 

2009:795). Kesiapan (readiness) menurut kamus psikologi Gulo dan Kartono (1987:405) 

adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. 

Selanjutnya Good yang dikutip oleh Sukirin (1975:3) menyebutkan bahwa kesiapan 

terhadap sesuatu akan terbentuk jika telah tercapai perpaduan antara tingkat kematangan, 

pengalaman-pengalaman yang diperlukan serta keadaan mental dan emosi yang serasi. 

Tingkat kesiapan terhadap sesuatu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : (1) Tingkat 

kematangan, (2) pengalaman-pengalaman yang diperlukan, (3) keadaan mental dan emosi 

yang serasi dari orang yang belajar. 

 Kesiapan kerja dapat dipelajari, dibentuk, disesuaikan, dan berkembang karena 

belajar, baik itu dalam keluarga, sekolah, maupun di dalam masyarakat. Pengalaman 

merupakan salah satu faktor penentu kesiapan, maka untuk menciptakan terbentuknya 

kesiapan terhadap sesuatu dapat direncanakan pengalaman apa saja yang harus diberikan 

kepada siswa. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan dan lingkungan. 

Dengan demikian jelas bahwa untuk mencapai tingkat kesiapan terhadap sesuatu akan 

terbentuk apabila telah mencapai perpaduan antara tingkat kematangan, pengalaman yang 

diperlukan, mental dan emosi yang serasi dari orang yang belajar. 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja 

adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat langsung 

bekerja tanpa memerlukan masa penyesuaian diri. Seseorang dikatakan siap kerja ketika 

memiliki kompetensi dan kemampuan yang cukup memadai untuk dapat bekerja sesuai 

dengan bidang yang dimiliki. Kemampuan tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan 

dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan atau bisa disebut dengan 

kompetensi kerja.  

Faktor-faktor Yang  Mempengaruhi Kesiapan Kerja 

 Kesiapan kerja siswa dalam bentuk penguasaan kompetensi yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja yang dimiliki oleh para siswa merupakan 

suatu cerminan keberhasilan dari proses pembelajaran. Sofyan (1992: 8) mengemukakan 
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bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja antara lain: (1) Motivasi belajar, 

(2) pengalaman praktek luar, (3) bimbingan vokasional, (4) latar belakang ekonomi orang 

tua, (5) prestasi belajar sebelumnya, (6) informasi pekerjaan, dan (7) ekspektasi masuk 

dunia kerja.  

 Menurut Kurniawan dalam Damasanti (2013) mengemukakan bahwa faktor yang 

dapat mempengaruhi kesiapan kerja antara lain : 

1. Faktor internal, merupakan pengaruh yang berasal dari dalam individu itu sendiri 

seperti: kematangan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan, serta minat dan 

motivasi. 

2. Faktor eksternal, merupakan pengaruh yang berasal dari luar seperti faktor dari dalam 

lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah, dan faktor sistem instruksional 

(kurikulum, bahan pembelajaran, dan metode pembelajaran). 

Kompetensi Keahlian 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pengertian kompetensi adalah 

kemampuan, persaingan, dan kewenangan untuk menentukan sesuatu. Majid (2011:42) 

berpendapat bahwa kompetensi keahlian dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang 

diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu keahlian mata pelajaran. Kompetensi 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara 

konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menajdi kompeten, dalam arti 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. 

Sejalan dengan hal tersebut Finch dan Crunkilton (1979:222) mengatakan bahwa 

kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi 

yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.  

 Gordon (1971) menyebutkan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam 

konsep kompetensi sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh 

individu. 

3. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 
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4. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis 

telah menyatu dalam diri seseorang. 

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidaksenang, suka-tidak suka) atau reaksi 

terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. 

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi keahlian 

adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang 

berkaitan dengan keahlian tertentu yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. 

Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) Singosari Malang 

 Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) Singosari Malang adalah salah 

satu unit pelaksana teknis daerah di bidang latiha kejuruan industri, tata niaga dan aneka 

kejuruan. UPT-PK dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Propinsi Jawa Timur dan secara fungsional mendapat bimbingan Binalatpendagri 

DEPNAKERTRANS RI. Tugas pokok dan fungsi UPT-PK Singosari Malang adalah 

melaksanakan berbagai macam latihan kerja dalam rangka menyediakan tenaga kerja 

yang kompeten memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap mental di bidang industri.  

 Berdasarkan tempat penyelenggaraan program pelatihan dilakukan di UPT-PK 

Singosari Malang terdiri dari beberapa pilihan program diantaranya, yaitu: program 

regular APBN dan APBD, program swadana dari masyarakat luas, perusahaan/instansi 

tertentu. Sedangkan jenis/rumpun keahlian kejuruan yang dilaksanakan di UPT-PK 

Singosari Malang terdiri dari: (1) Listrik, (2) Otomotif, (3) Bangunan, (4) Teknologi 

mekanik, (5) Tata niaga dan (6) Aneka kejuruan.   

Program Keahlian Tata Busana 

Salah satu program pelatihan kerja di UPT-PK Singosari Malang yaitu Aneka 

Kejuruan Tata Busana yang meliputi kategori menjahit, border, menjahit dan border, 

batik, salon kecantikan dan rias pengantin. Pada penelitian ini keahlian tata busana lebih 

ditekankan kepada kompetensi menjahit. Pelatihan Menjahit menjadi salah satu pelatihan 

yang banyak diminati mengingat industri garmen yang semakin berkembang. Pada 

pelatihan ini siswa dilatih untuk memiliki kemampuan dalam  mengukur pakaian, 

menggambar pola pakaian, memotong bahan pakaian, menjahit serta mengoperasikan 
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beberapa mesin jahit. 

 Kompetensi merupakan kemampuan yang mutlak dimiliki oleh siswa agar dapat 

mencari kerja yang sesuai dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai pekerja dengan baik 

sesuai dengan bidang keahliannya. Kompetensi keahlian menjahit adalah kecakapan yang 

harus dimiliki oleh siswa dalam menguasai bidang keahlian tata busana dimana siswa 

dituntut untuk bisa menjahit busana wanita dan busana pria.  Dengan demikian 

kompetensi keahlian khususnya keahlian tata busana dalam menyiapkan kompetensi 

keahlian, lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal 

memasuki dunia kerja. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan 

survei. Dimana penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan 

yang terjadi antara kedua variabel yaitu variabel kompetensi keahlian (X) terhadap 

variabel kesiapan kerja (Y). Sedangkan  pendekatan survei digunakan untuk 

mengumpulkan informasi melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan yang jelas 

mengenai suatu permasalahn tertentu. Dalam hal ini pendekatan survei dilakukan untuk 

mengamati proses belajar mengajar yang terjadi sehingga pada saat proses terjadi peneliti 

dapat mengetahui secara langsung apa saja yang telah didapatkan oleh peserta diklat pada 

saat mengikuti pelatihan di UPT-PK Singosari Malang. 

 Subjek penelitian adalah peserta/siswa program keahlian menjahit pada UPT-PK 

Singosari Malang. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yaitu 

angket dan dokumen hasil belajar. Angket digunakan untuk mengukur variabel kesiapan 

kerja, sedangkan dokumen hasil belajar siswa digunakan untuk memperoleh data 

mengenai tingkat kompetensi keahlian siswa pada program keahlian menjahit. 

 Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk 

melihat nilai rata-rata dari masing-masing variabel serta presentase tingkat kesiapan kerja 

siswa yang ditinjau dari kompetensi keahlian menjahit. Selanjutnya untuk pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi sederhana serta 

menggunakan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode STAD 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran mengukur dengan alat ukur mekanik 

presisi pada Siswa kelas X TKR 2 SMK N 1 Madiun Kota Madiun mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran mengukur dengan alat ukur mekanik 

presisi. Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan 

konstruktivis adalah pembelajaran kooperatif tipe Tim siswa Kelompok Prestasi 

STAD ( Student Teams Achievement Division ). 

Alat dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

adalah tes, observasi dan angket. Instrumen pengambil data dipergunakan untuk 

pengambilan data, dari variable-variabel yang akan diukur. Lokasi penelitian ini 

adalah di SMK N 1 Madiun Kotamadya Madiun, sedangkan subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X TKR 2 SMK N 1 Madiun Kota Madiun 

sebanyak 33 orang siswa.  

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan pada tabel tampak bahwa nilai 

rata-rata siswa adalah 68,96% dengan nilai terendah 61 dan nilai tertinggi 79. 

Nilai ketuntasan belajar adalah 70, jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 70 

sebanyak 19 siswa, yang berarti 76,00% dari sejumlah 33 siswa memiliki nilai 

di bawah taraf penguasaan konsep yang diberikan, atau kurang dari 80% 

mencapai nilai ketuntasan dalam materi pembelajaran menggunakan alat ukur 

pada materi jangka sorong ketelitian 0,1. Sedangkan penelitian dari tabel siklus 

II tampak bahwa nilai rata-rata siswa adalah 80,02% dengan nilai terendah 70 

dan nilai tertinggi 88. Batas nilai ketuntasan adalah 70, jumlah siswa yan 

mendapat nilai ≥ 70 adalah 25 siswa, yang berarti 80% dari sejumlah siswa 

memiliki nilai diatas taraf penguasaan konsep yang diberikan, atau lebih dari 

100% mencapai nilai ketuntasan dalam materi pembelajaran menggunakan Alat 

ukur pada materi jangka sorong dengan ketelitian 0,1. 

 

Kata kunci : Pembelajaran Kooperatif STAD, Prestasi Belajar, Teknik 

Kendaraan Ringan. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pengajaran Mengukur dengan menggunakan alat ukur mekanik presisi di sekolah 

bertujuan agar siswa dapat memperoleh kemampuan berfikir logis, kritis dan sistematis. 

Melalui pengajaran Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi, siswa mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir secara logis, memiliki keterampilan berfikir kritis 

dalam kehidupan sehari-hari, dan berbudi luhur.  

Umumnya pembelajaran mengukur dengan alat ukur mekanik presisi di sekolah 
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masih menggunakan system konvensional, dimana guru menerangkan, siswa 

mendengarkan dan mencatat serta pengerjaan tugas. Sehingga keterlibatan siswa di sini 

adalah keterlibatan pasif mereka hanya menerima, mempelajari apa yang mereka peroleh 

dikelas.  

Menurut Kurikulum KTSP, Pendekatan keterampilan proses menekankan pada 

keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan hasilnya. Hal ini berarti 

proses belajar mengajar di SMK tidak hanya berlandaskan pada teori pembelajaran 

perilaku, tetapi lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip belajar dari teori 

kognitif Implikasi teori belajar kognitif dalam pengajaran mengukur dengan alat ukur 

mekanik presisi adalah memusatkan kepada berfikir atau proses mental anak, dan tidak 

hanya sekedar kepada hasilnya. Relevansi dari teori Konstruktivis, siswa secara aktif 

membangun pengetahuan sendiri. 

 Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan konstruktuvis 

adalah pembelajaran kooperatif tipe Tim Siswa Kelompok Prestasi STAD (Student Teams 

Achivement Division). Pembelajaran kooperatif tipe STAD dicirikan oleh suatu struktur 

tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif. Siswa bekerja sama dalam situasi semangat 

pembelajaran kooperatif seperti membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama 

dan mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas. 

Menurut Vygotsky, implikasi utama dalam pembelajaran menghendaki setting 

kelas berbentuk pembelajaran kooperatif, dengan siswa berinteraksi dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif pada masing-masing 

zona perkrmbangan terdekat mereka. Selain itu pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

membantu siswa memahami konsep-konsep mengukur dengan alat ukur mekanik presisi 

yang sulit serta menumbuhkan kemampuan kerjasama, berfikir kritis, dan 

mengembangkan sikap social siswa. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang 

positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, karena siswa yang rendah hasil 

belajarnya dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar dan penyimpanan materi pelajaran 

yang lebih lama. 

Agar pembelajaran kooperatif dapat berjalan dengan baik siswa terlebih dahulu 

dilatih keterampilan - keterampilan kooperatif sebelum pembelajaran kooperatif  itu 

digunakan. Hal ini dilakukan agar siswa telah memiliki keterampilan yang diperlakukan 

untuk satuan pembelajaran tertentu. Keterampilan kooperatif  yang dilatih seperti 



 

426 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan atau menanggapi, menyampaikan idea tau 

pendapat, mendengarkan secara efektif, berada dalam tugas, dan sebagainya.  

Agar tujuan pembelajaran mencapai sasaran dengan baik seperti yang tercantum 

dalam kurikulum, selain digunakan model pembelajaran yang sesuai, perlu adanya 

perangkat pembelajaran yang sesuai pila. Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perangkat pembelajaran yang dirancang oleh peneliti yang membuat informasi 

berharga yang dibutuhkan guru, khususnya berbagai macam strategi dan metode serta 

sumber belajar yang ditempatkan pada halaman samping sehingga sangat mudah dilihat 

dan mudah dipahami. Keunggulan perangakat dalam penelitian ini dibandingkan dengan 

perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah selama ini khususnya di SMK Negeri 

1 Madiun adalah kebutuhan siswa yang dimiliki tingkat kemampuan yang berbeda dapat 

ditangani. Untuk memenuhi kebutuhan seperti itu perangkat ini dilengkapi dengan 

alternative strategi pengajaran, berupa buku panduan untuk seluruh siswa, buku guru, 

LKS ( Lembar Kerja Siswa ), penguatan untuk siswa dengan kemampuan rata-rata, dan 

pengayaan untuk siswa diatas rata-rata. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian tindakan kelas (PTK) (Classroom 

based action research). Alat dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah tes, observasi dan angket. Instrumen pengambil data dipergunakan 

untuk pengambilan data, dari variable-variabel yang akan diukur. 

Sesuai dengan tujuan umum penelitian ini, yaitu mengembangkan perangkat 

pembelajaran mengukur dengan alat ukur mekanik presisi di Sekolah Menengah 

Kejuruan yang berorientasi pendekatan keterampilan proses dalam setting pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian 

pengembangan dan penelitian tindakan. Selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui 

bagaimana meningkatkan kualitas belajar mengukur dengan alat ukur mekanik presisi 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan dengan menggunakan pendekatan keterampilan 

Proses dalam setting pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen. 
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DESAIN PENELITIAN 

Dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran yang berorientasi 

pendekatan keterampilan proses dalam setting pembelajaran kooperatif tipe STAD 

digunakan Four-D Model yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel, Dan Semmel 

(1974:5) yang terdiri dari empat tahap yaitu pendefinisian, perencanaan, pengembangan 

dan penyebaran. Namun dalam penelitian ini pengembangan perangkat pembelajaran 

hanya sampai pada tahap pengembangan, karena perangkat yang digunakan belum di 

sebarkan ke sekolah-sekolah yang lain artinya perangkat tersebut digunakan pada sekolah 

uji coba saja. Sedangkan untuk mengimplementasikan perangkat pembelajaran digunakan 

rancangan penelitian tindakan yaitu rencana tindakan observasi-refleksi. 

 

SUBYEK PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMKN 1 Madiun Kotamadya Madiun, 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah adalah siswa kelas X TPm SMKN 1 Madiun. 

Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas X TPm 2 

SMKN 1 Madiun Kota Madiun sebanyak 33 orang siswa. 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan instrumen lembar validasi perangkat pembelajaran, 

angket dan tes.  

4. Lembar validasi perangkat pembelajaran 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang penilaian dari para ahli 

terhadap perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan lembar penilaian (LP). Hasil penilaian ini dijadikan dasar 

perbaikan perangkat pembelajaran sebelum dilaksanan penelitian. 

5. Angket  

Pengisian angket dilakukan dengan memberikan check list (√) pada jawaban yang 

mereka anggap sesuai dengan keadaan mereka yang mana dalam angket tersebut sudah 

tersedia jawaban. Angket yang digunakan pada penelitian berupa angket pelaksanaan 
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validasi perangkat penelitian dan angket respon siswa tentang pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif metode STAD. 

6. Tes  

Dalam penelitian ini menggunakan tes praktikum sehingga lembar penilaian yang 

digunakan berupa lembar penilaian psikomotor. 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

4. Validasi perangkat pembelajaran 

Beberapa perangkat pembelajaran yang harus divalidasi adalah silabus, RPP, dan 

LP. Validasi dilakukan dengan mengisi lembar angket oleh dosen dan guru kemudian 

dari hasil penilaian tersebut masing-masing dianalisa berupa prosentase dengan rumus: 

Prosentase (%) =
𝛴(𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛×𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛)

𝑛×𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
× 100%    

 .........(3.1) 

Selanjutnya hasil prosentase masing-masing subyek dihitung menggunakan 

rumus: 

Penilaian Kuantitatif Validasi (%) =
𝐴+𝐵

2
   ............(3.2) 

Keterangan :  

n = Jumlah seluruh butir angket 

A = Presentase penilaian dosen Unesa 

B = Presentase penilaian guru SMK 

Hasil pengisian angket validasi akan diolah dan diukur menggukan interval pada 

skala likert dibawah ini. 

Tabel 1. Kriteria kevalidan perangkat penelitian 

% Respon siswa Keterangan 

0-20 Sangat Lemah 

21-40 Lemah 

41-60 Cukup 

61-80 Kuat 

81-100 Sangat Kuat 

(Sumber Riduwan, 2011:23) 

Nilai kelayakan produk minimal “C” untuk kriteria cukup merupakan nilai yang 

ditetapkan dalam penelitian ini. Sehingga, jika validator memberi hasil akhir penilaian 
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pada interval 41-60 atau cukup, maka produk perangkat penelitian layak digunakan 

sebagai perangkat pembelajaran. 

5. Analisis Hasil Belajar 

Analisis hasil belajar siswa yang digunakan adalah rata-rata hasil nilai pretest dan 

posttest dalam pembelajaran menggunakan alat ukur mekanik presisi materi jangka 

sorong dengan ketelitian 0,1 siswa kelas X TPm 2. Hasil dari hipotesis menyatakan 

bahwa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif metode STAD hasil 

belajar siswa kelas X TPm 2 adalah lebih besar atau sama dengan 80. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis Uji-t satu pihak kiri adalah sebagai berikut 

ini: 

b) Merumuskan hipotesis  

Ho = hasil belajar siswa kelas X TPm 2 setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif metode STAD adalah lebih besar atau sama 80. 

Ha = hasil belajar siswa kelas X TPm 2 setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif metode STAD adalah lebih kecil dari 80. 

Bentuk statistik : 

Ho : µo ≥ 80 

Ha : µa < 80 

6. Analisis Respon Siswa 

Setelah angket respon siswa disebarkan maka tindakan selanjutnya adalah 

menganalisis respon siswa yang mana untuk mengetahui respon siswa terhadap model 

pembelajaran kooperatif metode STAD pada materi alat ukur mekanik presisi materi 

jangka sorong dengan ketelitian 0,1. Dalam angket yang digunakan tersebut 

mempunyai pernyataan positive dan negative. Hasil pengisian angket diolah 

menggunakan rata-rata pengisian dan diukur menggunakan interval pada skala likert 

dibawah ini. 

Tabel 2. Kriteria respon siswa 

% Respon siswa Keterangan 

0-20 Buruk Sekali 

21-40 Buruk 

41-60 Sedang 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

(Sumber Riduwan, 2012:15) 
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Hasil Analisis Tingkat Kelayakan Perangkat Penelitian 

Sebelum dipergunakan perangkat penelitian terlebih dahulu divalidasi untuk 

mendapatkan hasil layak atau tidaknya digunakan sebagai alat atau sarana pendukung 

penelitian. Perangkat penelitian tersebut divalidasi oleh dua validator yang berasal dari 

Universitas Negeri Surabaya dan guru SMKN 1 Madiun. 

Validasi dilakukan kedua validator dan dirata-rata dengan rumus 3.5. 

Rerata keseluruhan = 
∑ 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 

∑ 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 
..........(3.5) 

Tabel 3. Hasil Prosentase Skor Validasi Soal 

No Kriteria Penilaian 
Hasil 

Penilaian 
Keterangan 

1 Tata Letak 80,00% Kuat 

2 Kecermatan 85,00% Sangat Kuat 

3 Membaca hasil pengukuran 75,00% Kuat 

 

Rerata keseluruhan = 
∑ 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 

∑ 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 
  

= 
80% +  85% + 75% 

3
  

= 80,00% 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X TPm 2 SMKN 1 Madiun dalam pembelajaran 

menggunakan alat ukur mekanik presisi materi jangka sorong dengan ketelitian 0,1. 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dimulai dengan melakukan 

validasi perangkat penelitian, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran materi dalam 

pembelajaran menggunakan alat ukur mekanik presisi materi jangka sorong dengan 

ketelitian 0,1 dengan model pembelajaran kooperatif metode STAD, kemudian diakhiri 

dengan pengisian angket oleh siswa. 

Pengambilan data yang berupa hasil belajar digunakan sebagai pengukuran hasil 

belajar dari masing-masing siswa. Data selanjutnya diperoleh dari pengisian angket yang 

sebelumnya telah divalidasi oleh para validator. Kemudian hasil dari angket respon ini 

digunakan sebagai penilaian siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan. 

1. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dengan penelitian ini antara lain Buku 

Guru, Buku Siswa, Lembar kegiatan Siswa (LKS) dan RPP. Selain itu, peneliti juga 
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mengembangkan instrument penelitian yaitu lembar pengamatan, tes, dan angket. 

2. Kemampuan Guru dalam mengelola Pembelajaran 

Dari hasil perhitungan statistic deskriptif diketahui bahwa skor rata-rata untuk 

masing-masing kategori pengamatan yang meliputi persiapan sebesar 4,35, pendahuluan 

3,42, kegiatan inti 6,21, penutup 3,06, pengelolaaan waktu 2,58, dan suasana kelas sebesar 

2,43. Hasil pengamatan ini menunjukan bahwa secara umum dalam mengelola 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dalam setting 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah baik. 

3. Aktivitas Guru dan Siswa  

Hasil Analisis data penelitian tentang aktivitas guru dan siswa, guru dalam 

kegiatan inti menjelaskan materi atau menyampaikan informasi sebesar 12,65%, 

mengorganisasikan dalam kelompok belajar kooperatif 3,78%, membimbing siswa 

mengerjakan LKS dengan benar 37.23%, mendorong dan melatihkan keterampilan 

kooperatif 45.45%. Sedangkan aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar adalah 

mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru 11,61%, membaca buku siswa LKS 

(termasuk menulis) 10,51%, mengerjakan LKS dengan benar 28,73%, berlatih melakukan 

keterampilan kooperatif sebesar 14,61%, berlatih melakukan keterampilan proses 

21,22%, dan hasil kerja kelompok sebesar 13,31% mempresentasikan. Bila dilihat dari 

angka aktivitas guru dan siswa selama kegiatan belajar, maka secara keseluruhan aktivitas 

guru dan siswa menunjukan pembelajaran yang berorientasi pendekatan keterampilan 

proses dalam setting pembelajaran kooperatif tipe STAD berpusat pada siswa, dimana 

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari presentase aktivitas siswa 

yang selain mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru cukup tinggi yaitu 

88,4%. 

7. Kemampuan Guru Galam Melatihkan Keterampilan Proses 

Hasil penilaian kemampuan guru dalam melatihakan keterampilan proses untuk 1 

kali pertemuan (1RPP) skor rata-rata tiap aspek adalah meramalakan 3.5, membuat peta 

konsep 3.00, merumuskan hipotesis 3.50, mengkomunikasikan 3.38, dengan rentang 

penilaian 0-4. Data ini menunjukan bahwa guru menguasai dan terampil dalam 

melatihkan setiap komponen keterampilan proses yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk materi jangka sorong dengan ketelitian 0,1 

8. Hasil Belajar Siswa 
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Analisis hasil belajar siswa yang digunakan adalah rata-rata hasil nilai pretest dan 

posttest dalam pembelajaran menggunakan alat ukur mekanik presisi materi jangka 

sorong dengan ketelitian 0,1 siswa kelas X TPm 2. Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan program Ms. Excel 2007, didapat rata-rata nilai tes hasil belajar siswa kelas 

X TPm 2 pada pretest sebesar 68,96% dan posttest didapatkan nilai sebesar 80,02%. Dari 

kedua perhitungan rata-rata data tunggal tes hasil praktikum siswa tersebut, dapat dilihat 

adanya peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif metode 

STAD. Hasil rata-rata didapat dari hitungan (mean) data tunggal dibawah ini : 

�̅�1=
∑Xi

n
   ....................................(4.1) 

�̅�1 = 
∑Xi

n
 = 

(3033,33)

33
 = 91,91 

�̅�2 = 
∑Xi

n
 = 

(2725)

33
 = 82,57 

9. Angket Respon Mahasiswa 

Respon siswa didapatkan dengan pengisian angket oleh siswa kelas X TPm 2 

SMKN 1 Madiun di akhir pelaksanaan penelitian. Hasil dari rata-rata respon yang 

diberikan oleh siswa dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memakai metode 

yang digunakan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya.  

Rekapitulasi pengisian angket oleh mahasiswa didapatkan rata-rata sebesar 71% 

atau terletak pada interval antara 61%-80%. Dalam hal ini kriteria penggunaan model 

pembelajaran kooperatif metode STAD adalah baik. Penggunaan model ini dapat 

dilanjutkan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh beberapa simpulan sebagai 

berikut. 

1. Hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif metode STAD pada mata pelajaran alat ukur mekanik presisi materi jangka 

sorong dengan ketelitian 0,1 terhadap hasil belajar siswa kelas X TPm 2 SMKN 1 

Madiun berlangsung sesuai perencanaan pada RPP dengan rata-rata pada kedua 

pertemuan adalah 68,96% dan 80,02%. 
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2. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif metode STAD mendapatkan respon baik 

dari siswa sebagai pelaksana pembelajaran. Hasil rekapitulasi respons mahasiswa 

sebesar 71,56%. 
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ABSTRAK 

 

Sumber daya manusia yang merupakan aset bangsa akan mempengaruhi 

tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia pada segala sektor 

bidang. Upaya tersebut dapat dilakukan dan ditempuh melalui pendidikan, baik 

melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal, jalur 

pendidikan kejuruan bertindak sebagai jalur pendidikan yang formal, dalam 

sistem persekolahan di Indonesia pendidikan kejuruan diterapkan melalui Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga yang menyiapkan lulusanya 

untuk memiliki keunggulan di dunia kerja dunia usaha dan dunia industri. 

Tingkat keterserapan kerja siswa lulusan SMK  merupakan salah satu lulusan 

tenaga terdidik yang menghasilkan pengangguran tertinggi dari pernyataan 

tersebut menunjukkan jika lulusan sekolah menengah pendidikan kejuruan/SMK  

masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. Banyaknya jumlah lowongan pekerjaaan yang sesuai dengan 

bidang pada keahlian SMK masih kurang memadai jika dilihat dari hasil lulusan 

SMK. Lulusan dari SMK diharapkan memiliki daya saing, berpeluang untuk 

memasuki dunia usaha dan dunia industri, serta diharapkan mereka mampu 

mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dalam kehidupan masyarakat. 

Minimnya keterserapan kerja siswa lulusan SMK dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah faktor penghambat yang meliputi minimnya informasi 

yang diperoleh siswa lulusan SMK, keterbatasan lapangan kerja, kopetensi yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan kerja, dan kurangnya pembentukan karakter 

peserta didik SMK, faktor pendukung yang meliputi efektifitas sekolah, 

kurikulum, sistem penilaian pendidikan, dan kerjasama kemitraan sekolah. 

 

Kata Kunci: SMK, Keterserapan Kerja Lulusan, Faktor-faktor Keterserapan   

 

 

PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan pada saat ini semakin berkembang ditandai dengan adanya 

perkembangan inovasi teknologi yang semakin moderen, perkembangan teknologi 

merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga 

sistem pendidikan harus diselaraskan serta disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha dan 

dunia industri. Proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan potensi 

yang dimiliki oleh manusia tersebut menjadi individu yang dapat bermanfaat di 

lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu dari cerminan 

pendidikan. Hari Sudrajat (2003) mengemukakan bahwa : “Muara dari suatu proses 

pendidikan, apakah itu  pendidikan yang bersifat akademik ataupun pendidikan kejuruan 
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adalah dunia kerja, baik sektor formal maupun sektor non formal”. 

Sumber daya manusia yang merupakan aset bangsa akan mempengaruhi tingkat 

keberhasilan pembangunan nasional Indonesia pada segala sektor bidang. Upaya tersebut 

dapat dilakukan dan ditempuh melalui pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal 

maupun jalur pendidikan non formal, dalam jalur non formal pendidikan kejuruan dapat 

dilakukan melalui kursus, ataupun balai latihan kerja. Jalur pendidikan kejuruan bertindak 

sebagai jalur pendidikan yang formal, dalam sistem persekolahan di Indonesia 

pendidikan kejuruan dilakukan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu 

lembaga yang menyiapkan lulusanya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja dunia 

usaha maupun dunia industri.  

Pendidikan Menengah Kejuruan menurut PP. No. 17 tahun 2010 bahwa 

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan yang membekali peserta didik dengan 

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai 

dengan  kebutuhan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pendidikan kejuruan 

dituntut harus mempersiapkan dan mencetak hasil lulusannya untuk memasuki lapangan 

kerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, 

perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain, orientasi tersebut 

membawa konsekuensi bahwa pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia 

kerja.  

 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan dari 

pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu  untuk mengoptimalkan perkembangan 

potensi peserta didik, kecakapan, dan karakteristik pribadi peserta didik.  Pendidikan 

merupakan aspek terpenting dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang menghasilkan manusia berkualitas, memiliki kemampuan profesional, pengetahuan, 

keterampilan serta wawasan yang luas. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berisi, 

Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan memiliki beberapa program 

keahlian. Program keahlian yang dilaksanakan di SMK tersebut menyesuaikan dengan 

kebutuhan dunia kerja yang ada. Program keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan 

pada permintaan masyarakat dan pasar. Contohnya pada keahlian bidang teknik, bidang 

jasa (tata boga dan tata busana), perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-

lain. SMK merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

yang diharapkan dari lulusan tersebut memiliki daya saing, berpeluang untuk memasuki 

dunia usaha dan dunia industri, mampu mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai. 

Ditinjau dari keberhasilan lulusan SMK diharapkan: lulusan SMK bekerja sesuai dengan 

bidang keahlianya, tenggang waktu lulusan mendapatkan kerja setelah lulus maksimal 

satu tahun, keterserapan lulusan dalam periode dua tahun setelah lulus minimal 75%, dan 

jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja 5% (Depdiknas, 2003: 3).  

 

KETERSERAPAN KERJA SMK   

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2016 

tercatat jumlah pengangguran terdidik sebesar 7.024.172 Jiwa,  yang terdiri dari tingkat 

pengangguran mulai dari lulusan SD kebawah sebesar 1.870.665 jiwa, lulusan SMP 

sebesar 1.313.815 jiwa, lulusan SMA sebesar 1.546.699 jiwa, lulusan SMK sebesar 

1.348.327 jiwa,  lulusan Diploma 1/11/111 sebesar 249.362 jiwa, dan lulusan Sarjana 

sebesar 695.304 jiwa. Dari data tersebut lulusan SMK merupakan salah satu lulusan 

tenaga terdidik yang menghasilkan pengangguran tertinggi, hasil angka tersebut 

menunjukkan jika lulusan sekolah menengah pendidikan kejuruan/SMK  masih belum bisa 

memenuhi kebutuhan pasar kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Banyaknya jumlah 

lowongan pekerjaaan yang sesuai dengan bidang pada keahlian SMK masih kurang memadai 

jika dilihat dari hasil lulusan SMK. Lulusan dari SMK diharapkan memiliki daya saing, 

berpeluang untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri, serta diharapkan mereka 

mampu mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dalam kehidupan masyarakat. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 

1 ayat 2 menjelaskan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
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guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk 

masyarakat.  

Kerjasama Sekolah dengan DUDI 

Peranan dunia usaha dan dunia industri sebagai pemakai lulusan SMK dari dunia  

pendidikan selayaknyalah turut serta bertanggung jawab atas mutu lulusan dunia 

pendidikan, pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik adalah langsung 

melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja yang sesuai dengan kegiatan dunia usaha dan 

dunia industri. Saat peserta didik melakukan kegiatan praktik di dunia usaha dan dunia 

industri peserta didik akan belajar menerapkan keterampilan kejuruan yang telah 

didapatkannya pada saat kegiatan praktikum di lembaga sekolah. Dengan demikian 

peserta didik akan memperoleh pengalaman yang berharga tentang wawasan dunia usaha 

dan industri yang sesungguhnya. Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga sekolah dengan 

dunia kerja memberikan dampak keuntungan bagi kedua belah pihak. Dampak positif 

yang didapatkan pada dunia kerja tersebut adalah peningkatan SDM dan pengurangan 

angka pengangguran. Pada pihak sekolah dapat meningkatkan kualitas lulusan yang siap 

didik untuk memasuki dunia usaha. Hubungan kerjasama antara dunia kerja dengan SMK 

merupakan wujud kesejahteraan bagi kedua belah pihak yaitu meningkatkan mutu bagi 

dunia usaha dan meningkatkan lulusan yang terserap dalam dunia usaha. Kerjasama yang 

dilakukan oleh SMK dengan dunia usaha dan dunia industri adalah kegiatan 

prakerin/PSG. Anwar (2006:46) menyatakan bahwa secara teknis siswa SMK dalam 

jangka waktu tertentu dikirim ke dunia kerja (DU/DI) untuk bekerja pada jenis profesi 

tertentu yang sesuai dengan bidang studinya. Dengan modal ini, maka siswa akan lebih 

familiar terhadap dunia kerja, sehingga setelah lulus akan lebih mudah beradaptasi karena 

berbekal keahlian profesi yang pernah dipaparkan dari dunia kerja. Selain itu, lulusan 

SMK kelak lebih profesional menekuni profesinya di DU/DI. 

Lulusan SMK di Masyarakat 

Kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri pada 

lingkungan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Pengetahuan dan keterampilan yang 

didapatkan dari lembaga sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari sisi pengetahuan 

maupun masalah kontektual yang dihadapi sehari-hari. Selama ini pembelajaran masih 

belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat terutama pada bidang keterampilan hidup. 
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Materi pembelajaran sering tidak sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat. Konsekuensinya, setelah lulus sekolah siswa tidak bisa langsung menerapkan 

teori yang didapatkan dari lembaga sekolah. Pada dasarnya pendidikan sangatlah erat 

kaitannya dengan transformasi sosial karena pendidikan merupakan bagian dari sistem 

sosial. Keterkaitan dunia pendidikan dengan lingkungan kehidupan sehari hari menjadi 

kebutuhan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan hidup. Pada kenyataanya  

antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak seimbang dan terjadi 

kesenjangan. Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga 

pendidikan. Di antara indikator masalah ini adalah, lulusan lembaga pendidikan belum 

siap pakai karena hanya menguasai teori dan kurangnya ilmu keterampilan. Dampaknya 

dunia industri dan dunia usaha menolak lulusan tersebut karena minimnya kompetensi 

yang dimiliki peserta didik di lingkungan sekolah tersebut.   

Selain itu juga disebabkan materi pembelajaran tidak sesuai potensi daerah 

dimana siswa bertempat tinggal. Materi pelajaran dan konteks kehidupan siswa tidak 

padu. Sehingga tidak terjadi keselarasan belajar dalam kehidupan siswa tidak terjadi. 

Mengacu pada indikasi tersebut, maka peluang kerja bagi lulusan SMK pada dasarnya 

belum begitu menggembirakan. 

Jumlah ini memang belum ideal, sehingga perlu diupayakan peningkatan daya 

serap lulusan untuk memasuki lapangan kerja maupun menciptakan peluang kerja. Secara 

nasional, idealnya 80%-85% lulusan SMK dapat memasuki lapangan kerja, sementara 

15%-20% dimungkinkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika 

melihat data ini, maka penambahan jumlah SMK, yang salah satu pertimbangannya 

karena  52% lulusan SMA yang tidak studi lanjut, apakah benar sebuah solusi? Bukankah 

yang lebih utama dan pertama adalah meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan 

SMK sehingga kualitas lulusannya meningkat, baru kemudian meningkatkan jumlah 

sehingga mencapai proporsi tertentu sekitar 65 persen penganggur terdidik adalah lulusan 

pendidikan menengah (Sakernas, BPS 2004). 

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch 

dan Crunkilton (1984), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran 

ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan 

kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria 

pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikulum 
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yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Kriteria kedua, kemampuan lulusan 

untuk berhasil di luar sekolah berkaitan dengan pekerjaan atau kemampuan kerja yang 

biasanya dilakukan oleh dunia usaha atau dunia industri. 

Tamatan dari SMK diharapkan mampu dan siap bekerja sebagi tenaga ahli 

dibidangnya, dan dapat membuka lapangan pekerjaan, namun pada kenyataanya angka 

keterserapan lulusan di dunia kerja dan industri masih jauh dari angka yang diharapkan, 

selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih belum sesuai dengan jumlah 

lulusan yang dihasilkan, faktor kualitas lulusan masih menjadi penyebab banyaknya 

lulusan yang belum bekerja. 

Diharapkan melalui pengembangan SMK, tingkat pengangguran dapat ditekan. 

Karena berbeda dengan pendidikan SMA, pendidikan SMK didasarkan pada kurikulum 

yang membekali lulusannya dengan keterampilan tertentu untuk mengisi lapangan kerja 

atau membuka lapangan usaha. Selain itu, SMK juga dapat diarahkan untuk mengangkat 

keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa. Kurikulum SMK sangat 

memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah dan lapangan 

pekerjaan/usaha yang timbul akibat aktivitas perekonomian wilayah. 

Gambaran kelulusan yang besar dapat memberikan masukan, bahwa dalam setiap 

tahunnya dunia kerja perlunya melakukan penyerapan tenaga kerja yang besar, apabila 

ini belum mampu diatasi oleh pemerintah maka akan timbulnya pengangguran atau makin 

banyak orang yang mencari pekerjaan. Sebagai penyelenggara pendidikan pihak sekolah 

di tuntut untuk lebih aktif meningkatkan proses belajar mengajar (PBM) yang lebih 

mengarahkan peserta didik pada pendidikan yang berbasiskan kecakapan hidup (life 

skill). Melalui mata diklat yang diberikan mampu membentuk siswa mengembangkan 

potensi diri, sehingga berani menghadapi, mau mencari pemecahan, dan mampu 

mengatasi masalah hidup dan kehidupan. 

  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSERAPAN KERJA  

Salah satu akar penyelenggaran pendidikan kejuruan yaitu terserapnya hasil 

lulusan ke dunia usaha dunia industri. Daya serap lulusan pada dunia usaha dunia industri 

merupakan kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu untuk bertindak dalam 

menyerap hasil lulusan. Adapun faktor yang mempengaruhi daya serap lulusan yaitu:  
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1. Faktor penghambat dalam peningkatan daya serap lulusan pada dunia usaha dan 

industri:  

a. Para peserta didik belum mendapat informasi yang cukup dari pemerintah 

maupun industri tentang bursa kerja yang luas dibidang usaha tertentu. 

b. Jurusan yang berkaitan dengan lapangan usaha terbatas jumlahnya. 

c. Pendidikan SMK cenderung pada pengajaran mata pelajaran dan tidak 

terfokus pada pencapaian kopetensi yang sesuai dengan kebutuhan kerja.  

d. Pembentukan karakter peserta didik SMK yang kurang beretos kerja, kurang 

integritas dan kurang kepribadian tangguh serta kurang siap menciptakan 

lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain.  

2. Faktor pendukung, faktor pendukung dalam peningkatan daya serap lulusan pada 

dunia usaha dan dunia industri melalui peran masyarakat di SMK yaitu:  

a. Efektifitas sekolah atau pendidikan karakteristik. Hal ini mencerminkan 

bahwa keefektifan atau mutu pendidikan harus tampak dari hasil pendidikan. 

Pendidikan memiliki tiga aspek yaitu keterampilan, pengetahuan dan sikap. 

b. Kurikulum yang digunakan SMK. Kurikulum merupakan seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pencapaian 

kurikulum, masih tampak sekitar 15% sekolah memiliki tingkat pencapaian 

kurikulum dibawah 70%, dan sekitar 60% sekolah yang tingkat pencapaianya 

diatas 70%. Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 40% sekolah yang 

harus ditingkatkan proses pembelajarannya agar dapat memperoleh hasil yang 

lebih baik khususnya untuk kualitas peserta didik itu sendiri.   

c. Sistem penilaian pendidikan. Menurut M. Junus, konsep dan prinsip 

Assesment For Learning (AFL) yang merupakan suatu sistem penilaian 

formatif oleh guru tepat untuk diterapkan pada pembelajaran kejuruan yang 

memiliki sifat terstruktur dan orientasi penilaian lebih pada proses. Jika model 

AFL ini diterapkan, maka akan memberikan kesuksesan baik bagi guru 

maupun peserta didik yang terpenting kualitas hasil lulusannya.  

d. Kerjasama kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industry. Kualitas 

pendidikan di SMK di ukur dari kualitas dan relevansi lulusan dengan 

kebutuhan di lapangan. Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan 
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agenda utama untuk di atasi dalam kebijakan pembangunan. Terutama 

terhadap mutu pendidikan khususnya SMK pada saat ini, sudah merupakan 

tuntutan yang sangat mendasar, mutu lulusan akan ditunjukkan pada tiga 

aspek yaitu skill, knowledge dan attitude. Untuk menyikapinya, maka 

kerjasama kemitraan strategis antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia 

industri dalam meningkatkan lulusan, sehingga yang dihasilkan SMK semakin 

banyak terserap di dunia usaha maupun dunia industri.   

 

KESIMPULAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di 

jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Sesuai fenomena yang ada di masyarakat 

prosentase pengangguran paling tinggi di tingkat lulusan yaitu pada tingkat pendidikan  

menengah SMK, minimnya keterserapan kerja siswa lulusan SMK dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya 1. Faktor penghambat (minimnya informasi yang diperoleh 

siswa lulusan SMK, keterbatasan lapangan kerja, kopetensi yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan kerja, dan kurangnya pembentukan karakter peserta didik SMK), 2. Faktor 

Pendukung (efektifitas sekolah, kurikulum, sistem penilaian pendidikan, dan kerjasama 

kemitraan sekolah). 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menghasilkan media pembelajaran 

kelistrikan berbasis livewire sesuai dengan materi pelajaran kelistrikan; (2) 

mengetahui ujicoba  ahli materi dan ahli media pembelajaran tentang media 

pembelajaran kelistrikan berbasis livewire; dan (3) mengetahui ujicoba guru dan 

siswa tentang media pembelajaran kelistrikan berbasis Livewire dan (4) 

mengetahui keefektifan siswa tentang media pembelajaran kelistrikan berbasis 

Livewire. Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah model 

ADDIE yang terdiri dari 5 langkah yaitu analisys, design, development, 

implementation, evaluation. Kegiatan ujicoba produk digunakan untuk 

menentukan tingkat kelayakan media pembelajaran yang dibuat. Penilitian ini 

menghasilkan produk yang valid dan dapat digunakan dalam pembelajaran 

kelistrikan  dengan  tingkat kelayakan  dari ahli materi 87,03%,  tingkat 

kelayakan ahli media 83,5%, penilaian guru matapelajaran kelistrikan 87,64%  

dan hasil uji coba kelompok kecil (10 orang siswa) adalah 90,63%. Selanjutnya 

dilakukan ujicoba kelompok besar kepada 24 orang siswa didapat hasil selisih 

antara sebelum dan sesudah penggunaan media kelistrikan berbasis Livewire 

adalah -40,833 dengan signifiakansi 0,00 sehingga media yang dikembangkan 

efektif untuk pembelajaran kelisitrikan. 

 

Kata kunci: pengembangan media, pelajaran kelistrikan, livewire 

  

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengacu pada teori 

yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata . Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam 

proses pembelajaran siswa hendaknya diarahkan untuk menemukan inti materi pelajaran 

dengan pendekatan praktis dan mudah dipahami sehingga pembelajaran menjadi efektif 

dan bermakna. Pembelajaran efektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran/ 

kompetensi yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku peserta didik dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor secara utuh, sedangkan pembelajaran bermakna 

memiliki nilai psikologis bagi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

kehidupan sehari-hari maupun masa yang akan datang (Peraturan Mentri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Struktur Kurikulum).   

Proses pembelajaran yang efektif dan bermakna ini sering diabaikan oleh pendidik 
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di SMK, sinyalmen ini dapat dilihat dari banyaknya  kajian penelitian  tentang  lulusan 

SMK  yang tidak bisa diserap di lapangan kerja karena kompetensi yang mereka miliki 

belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia  kerja. Diduga rendahnya mutu lulusan 

SMK, terkait dengan proses pembelajaran yang ada di SMK.  Hal ini bisa digunakan  

sebagai tolak ukur bahwa  tujuan pembelajaran  di SMK, sebagaimana disebutkan dalam 

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Struktur Kurikulum 

belum sepenuhnya tercapai.  Oleh sebab itu usaha meningkatkan mutu pendidikan 

kejuruan tidak terlepas dari usaha memperbaiki proses pembelajaran. 

Pelajaran kelistrikan termasuk pelajaran produktif yang dikenal dengan istilah 

kompetensi “Memperbaiki kerusakan  ringan pada rangkaian/ sistem kelistrikan, 

pengaman dan kelengkapan tambahan“ (Demulcent   damage on series/sytem, piecemaker 

and affix eequipment repair) merupakan materi  yang sangat memerlukan media dalam 

proses pembelajarannya untuk memperjelas pesan dan menghindari verbalisme. 

Verbalisme mungkin terjadi karena mempelajari aliran listrik tidak dapat dilihat secara 

visual sehingga diperlukan sebuah media yang mampu menampilakn secara visual salah 

satunya adalah progam livewire. 

Livewire adalah suatu program yang merupakan suatu simulasi elektronika yang 

digunakan untuk merancang hingga menganalisis, ditampilkan dalam bentuk animasi dan 

dapat mengeluarkan bunyi untuk mempertunjukan fungsi atau prinsip dasar dari 

rangkaian elektronika. Program livewire termasuk perangkat lunak aplikasi yang 

merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan 

komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.  

Melalui  media  yang dikembangkan,  proses  kerja atau  prinsip  kerja  suatu  

sistem  kelistrikan dapat dicermati lebih nyata daripada media gambar diam. Peserta didik 

dapat mencermati materi lebih nyata terutama suatu proses kerja sistem kelistrikan, yang 

mana kelistrikan merupakan materi yang bersifat abstrak. Motivasi sangat  diperlukan  

untuk meningkatkan  hasil belajar. Proses belajar mengajar di sekolah tidak akan efektif 

jika tidak ada kesiapan pada siswa untuk belajar. Berdasarkan hasil analisis beberapa 

kajian yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa penyampaian materi sistem 

kelistrikan otomotif yang menggunakan media animasi dapat meningkatkan prestasi dan 

motivasi belajar siswa. Berangkat dari hal itulah penulis menyampaikan gagasan 

untuk .menggunakan program Livewire sebagai media pembelajaran kelistrikan. 
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MODEL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Model Pengembangan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah model ADDIE 

(analisys, design, development, implementation, evaluation).  Model ADDIE dipilih dalam 

mengembangkan media ini karena model ini telah umum dan sering digunakan dalam  

melakukan pengebangan media untuk pembelajaran dan dikenal secara luas. Seperti yang 

dikemukana oleh   Parekh (2006: 654-655) mencantumkan ADDIE sebagai salah satu 

metoda pengembangan aplikasi multimedia untuk produk CBT.  Model ADDIE juga 

digunakan untuk pengembangan website berbasis multimedia (Peterson, 2003: 227-241).  

Adapun tahapan penelitian dan pengembangan  ADDIE ditunjukan pada gambar 1 

sebagai berikut:  

 

Gambar 1 . Model ADDIE untuk Perancangan Instruksional (Togala, 2013) 

Analisis dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam belajar siswa. 

Analisis yang dilakukan pada pengembangan media pembelajaran berbasis livewire   ini 

adalah analisis kebutuhan, analisis lingkungan belajar, analisis karakteristik siswa, dan 

analisis tujuan pembelajaran. 

Desain  merupakan langkah kedua dari tahapan penelitian dan pengembangan 

ADDIE. Pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang 

didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang 

diharapkan. Selain itu pada tahap desain juga dilakukan pembuatan rancangan media 

pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk storyboard. Stroryboard  merupakan sketsa 

awal sebuah bangun media pembelajaran dengan  lebih  mudah,   karena  dapat  

menggiring  khayalan  seseorang  untuk mengikuti  gambar  yang  tersaji,  sehingga  
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menghasilkan  persepsi  yang  sama dengan gambaran pengembang. 

Pengembangan adalah proses mewujudkan desain menjadi kenyataan. Langkah 

pertama pada tahap ini adalah membangun dan mengembangkan  media  pembelajaran.  

Setelah  langkah  pertama maka  langkah selanjutnya  adalah  melaksanakan  validasi  

produk  media  yang  dikembangkan kepada ahli media dan ahli materi. Hasil validasi 

produk dapat digunakan untuk merevisi produk media pembelajaran yang merupakan 

langkah selanjutnya dari tahap pengembangan ini. Sedangkan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk merevisi produk media pembelajaran  berbasis livewire  ini digunakan  

kriteria  kualifikasi penilaian pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kriteria tingkat keefektifan media pembelajaran kelistrikan 

Persentase Keterangan 

81 % - 100 %  Sangat valid, dapat digunakan  tanpa revisi 

61% -  80%      Valid dan dapat digunakan  setelah  revisi kecil 

41% - 60 %      Kurang valid tetapi dapat digunakan setelah  revisi besar 

21 %  - 40%     Tidak valid atau tidak boleh dipergunakan 

0%- 20% Sangat tidak valid atau  tidak boleh  dipergunakan  

 

Media pembelajaran berbasis livewire yang dikembangkan dapat dikatakan 

berhasil, apabila hasil dari penilian kelayakan ahli media, ahli materi, dan ujicoba 

perorangan mencapai tingkatan presentase minimal 60 %. (Akbar, S. 2013:48) 

 Kriteria kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan  berdasarkan  kualit

as media pembelajaran yang diungkapkan oleh Nieveen ( 126:1999)   “Product us

e should lead to better results. In order to make the concept "quality" more transparent, i

t was related to a typology of curriculum representations, resulting in a framework with t

hree quality criteria: validity, practicality, and effectiveness” . Hal ini dapat diartikan ba

hwa tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas suatu produk dari peneliti

an pengembangan, yaitu validitas (validity), kepraktisan (practicality), dan efektivitas (e

ffectiveness).  

Validitas dilihat dari validitas isi dan konstruk. Validitas isi dilihat dari kesesuaia

n produk dengan tuntutan kurikulum. Sedangkan, validitas konstruk dilihat dari ketepata

n penggunaan teori-teori yang dijadikan pegangan dalam perumusan atau penyusunan pr

oduk tersebut, seperti teori mengenai media pembelajaran, teori konstruktivisme, teori k

ognitif pembelajaran multimedia, dan teori karakteristik peserta didik. Kepraktisan dilih

at dari dapat tidaknya produk diterapkan. Efektivitas dilihat dari dapat tidaknya produk 
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mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  

Implementasi merupakan langkah keempat dari  tahapan ADDIE. Langkah 

implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program  pembelajaran  itu  

sendiri. Pengujian ini menggunakan metode pra eksperiment, dengan rancangan 

penelitian Single Group Pre-Test– Post-Test (Before-After), seperti gambar 2 sebagai 

berikut.  

 

O1         X      O2  O1: Pretest 

  O2: Post test 

 X  : Treatment berupa penerapan media 

pembelajaran berbasis livewire 

Gambar 2 Ujicoba dengan Single group pretest-postes (Sugiono, 2011: 443) 

 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk 

memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Pada dasarnya, evaluasi dapat 

dilakukan sepanjang  pelaksanaan  kelima  langkah  dalam  tahapan  ADDIE.  Evaluasi  

juga dapat dilakukan untuk menentukan efektifitas, efisiensi, dan menentukan kelanjutan 

penggunaan produk media pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu 

evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap 

muka (mingguan) sedangkan evaluasi sumatif dilakukan  setelah  kegiatan  berakhir  

secara  keseluruhan  (akhir materi).  Evaluasi  sumatif mengukur kompetensi akhir dari 

mata pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan 

untuk memberi umpan balik kepada pihak pengguna model/metode. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Hasil mengenai prosedur analisis dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh gu

ru belum maksimal menerapkan media pembelajaran yang membantu siswa memahami 

konsep-konsep kelistrikan dengan baik. Walaupun, langkah-langkah pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang diharapkan, s

erta guru telah beberapa kali menerapkan media pembelajaran. Namun, belum diterapka

nnya media pembelajaran interaktif yang mendukung tahap berpikir siswa dalam belajar 

kelistrikan tentu akan mempengaruhi pemahaman siswa akan konsep-konsep kelistrikan 

yang dipelajari. Sedangkan hasil desain dan pengembangan dapat dilihat pada lampiran 1
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. 

Hasil mengenai validasi produk pada Tabel 2 yang ditujukan pada ahli materi 

mendapatkan skor 83,50%, ahli media 87.04%, guru mata pelajaran 87.64% dan ujicoba 

siswa 10 orang mendapat skor 90.63%. 

Tabel 2 hasil validasi Media pembelajaran 

Rincian Instrumen Rata-rata skor 

Akhir 

Keterangan 

Angket Ahli Media 87.04% Valid dan dapat diguna

kan tanpa revisi 

Angket Ahli Materi 83.50% Valid dan dapat diguna

kan tanpa revisi 

Angket Guru 87.64% Valid dan dapat diguna

kan tanpa revisi 

Angket Siswa 90.63% Valid dan dapat diguna

kan tanpa revisi 

 

Sehingga produk akhir dari pengembangan media pembelajaran ini adalah valid 

dan dapat digunakan dalam pembelajaran tanpa revisi. Langkah selanjutnya diujicoba 

kelompok besar kepada 24 siswa kelas XI-1 teknik kendaraan ringan dengan desain 

ujicoba quasi eksperiment pree test dan post test dengan empat kali ujicoba didapat selisih 

rata-rata pree test dan post test adalah -40,833 dengan signifikansi 0,00 sehingga media 

pembelajaraan kelistrikan berbasis Livewire sangat efektif digunakan dalam 

pembelajaran.  

Prosedur pengembangan media pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian 

ini, telah sesuai dengan prosedur pengembangan ADDIE Hal ini dapat diperhatikan pada 

bahasan sebelumnya, yaitu mengenai hasil dari prosedur pengembangan media 

pembelajaran. Jadi, dengan dilaksanakannya prosedur pengembangan yang sesuai dengan 

prosedur pengembangan ADDIE, diperoleh media pembelajaran yang valid, dan dapat 

digunakan dalam pembelajaran tanpa revisi. 

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh media pembelajaran yang valid, dikarenakan oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, secara umum 

validator menyatakan ”baik” atau ”sangat baik” mengenai komponen-komponen media 

pembelajaran sesuai dengan indikator/deskriptor. Kedua, media pembelajaran 

dikembangkan sesuai dengan aspek-aspek pengukuran validitas yang dikemukakan oleh 

Nieveen (1999), yaitu validitas media pembelajaran berkaitan dengan validitas isi dan 
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validitas konstruk. Ketiga, media pembelajaran disusun sesuai dengan tuntutan kurikulum 

yang terdapat di sekolah.  

 Ketiga, media pembelajaran bersifat interkatif dan dikembangan dengan Livewire 

Keempat, media pembelajaran disusun dengan memperhatikan tingkat berpikir siswa, 

sesuai dengan pembelajaran berorientasi teori Teori belajar dalam pembelajaran 

multimedia didasarkan pada gagasan Mayer & Moreno, R.(2002) bahwa belajar 

bermakna mensyaratkan siswa terlibat dalam lima proses kognitif aktif yaitu: 1) memilih 

kata-kata, 2) memilih gambar, 3) mengorganisasikan kata-kata, 4) mengorganisasikan 

gambar, dan 5) mengintegrasikan kata-kata dan gambar. 

Diperolehnya media pembelajaran yang praktis, tentu disebabkan oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut, dijelaskan sebagai berikut. Pertama, media pembelajaran 

telah dikembangkan sesuai dengan aspek kepraktisan yang diungkapan oleh Nieveen 

(1999). Kedua, media pembelajaran disusun sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 

terdapat di sekolah. Ketiga, media pembelajaran dilengkapi dengan pendukung-

pendukunya yaitu buku petunjuk media pembelajaran untuk guru sehingga guru dapat 

menggunakan media pembelajaran dengan baik dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Beberapa faktor inilah yang menyebabkan media pembelajaran yang 

dikembangkan memenuhi aspek efektivitas (efektif). Selain itu, beberapa faktor inilah 

yang menyebabkan adanya peningkatan prestasi belajar kelistrikan siswa. 

 

KESIMPULAN 

Pertama produk yang dihasilkan berupa gambar rangkaian kelistrikan berbasis 

Livewire dengan format “.lwv” dan dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan, dan 

bahan ajar yang bersifat interaktif yang mengacu pada kompetensi dasar memasang 

rangkaian/ sistem kelistrikan, pengaman dan kelengkapan. 

Kedua hasil penilaian kelayakan media pembelajaran oleh ahli isi menghasilkan 

skor (87,03%) dan ahli media ini mendapatkan skor (83,50), berdasarkan tabel kelayakan 

media bahwa media yang dikembangkan tergolong valid dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran tanpa revisi. 

Ketiga hasil penilaian guru mata pelajaran kelistrikan dan mendapatkan nilai 

(87,64%).Selanjutnya produk hasil revisi dilakukan ujicoba kelompok kecil  dengan 10 

orang ssiwa didapatkan hasil (90,63%). berdasarkan tabel kelayakan media bahwa media 
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yang dikembangkan tergolong valid dan dapat digunakan dalam pembelajaran tanpa 

revisi.  

Keempat  hasil ujicoba kelompok besar kepada 24 siswa kelas XI-1 teknik 

kendaraan ringan dengan desain ujicoba quasi eksperiment pree test dan post test dengan 

empat kali ujicoba didapat selisih rata-rata pree test dan post test adalah -40,833 dengan 

signifikansi 0,00 sehingga media pembelajaraan kelistrikan berbasis Livewire sangat 

efektif digunakan dalam pembelajaran.  
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ABSTRAK 

 
Tujuan pembahasan artikel ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesiapan kerja lulusan SMK. Faktor-faktor tersebut antara 

lain motivasi belajar, pengalaman praktek luar, bimbingan vokasional, latar 

belakang ekonomi orang tua, prestasi belajar sebelumnya, informasi pekerjaan, 

ekspektasi masuk dunia kerja, dan employability skills. Permasalahan yang ada, 

lulusan SMK memiliki kemampuan employability skills yang masih rendah 

karena dalam proses pembelajaran kemampuan employability skills belum 

ditangani secara optimal. Lulusan SMK belum memenuhi harapan dan 

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri tidak 

hanya memandang hard skills, tetapi juga soft skills (employability skills). 

Metode yang digunakan yaitu pendekatan literatur menurut beberapa ahli, yaitu 

Cleary, Bloom dan Kitagawa, dan Sudjimat tentang parameter-parameter 

employability skills yang mempengaruhi kesiapan kerja. Berdasar hasil studi 

literatur ditemukan delapan parameter employability skills, yaitu komunikasi, 

kerjasama, belajar, pemecahan masalah, perilaku dan kebiasan positif, 

tanggung jawab, dan adaptasi. Hal ini menjadi hipotesis bahwa parameter 

tersebut dapat meningkatkan kesiapan kerja. 

 

Kata kunci : employability skills, kesiapan kerja, SMK 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan zaman yang muncul salah satunya ditandai dengan persaingan mutu, 

menuntut semua pihak dalam berbagai bidang tidak terkecuali bidang pendidikan untuk 

senantiasa meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian, dunia pendidikan 

diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja. Kualitas 

SDM memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, serta untuk 

kemajuan dan kemakmuran bangsa ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukank adalah 

menghasilkan lulusan siap kerja dan bersaing dengan bangsa lain. 

Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu penyelenggara pendidikan 

formal yang berbasis kompetensi yang diharapkan mampu memenuhi keahlian yang 

dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Lulusan SMK diharapkan dapat memenuhi 

tuntutan dunia usaha dan dunia industri dalam hal penyediaan tenaga kerja tingkat 

menengah. Sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 15, 

yaitu: menyiapkan siswa produktif yang mampu bekerja dengan kompetensi yang 
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dimiliki masing-masing. Siswa diajarkan sebuah kompetensi yang nantinya akan 

digunakan sesuai pada dunia kerja. Tiga karakteristik utama pendidikan kejuruan yang 

perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya menurut Sonhadji (2014: 156) yaitu: 1) 

penekanan pada ranah psikomotorik, 2) sesuai dengan perkembangan teknologi, dan 3) 

orientasi pada bidang pekerjaan. 

Akan tetapi pada kenyataannya pendidikan kejuruan masih menghadapi kendala, 

yaitu kendala kesepadanan kuantitatif dan kesepadanan kualitatif. Kendala kesepadanan 

kuantitatif terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan 

jumlah output pendidikan yang mencari kerja. Sedangkan kendala kesepadanan kualitatif 

terjadi karena perkembangan teknologi yang ada di industri semakin cepat, sehingga 

mengakibatkan kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan kejuruan 

dengan kesenjangan yang dibutuhkan dunia kerja. (Sumarno, 2008). 

Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi memberi kontribusi rendahnya 

produktifitas kerja dan pada akhirnya akan menciptakan pengangguran baru. Menurut 

BPS 2016, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2016 sebanyak 7,0 juta 

orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK 

menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,84 persen, disusul TPT Diploma I/II/III sebesar 

7,22. Untuk TPT terendah yaitu pada SD ke bawah sebesar 3,44 persen. Angka tersebut 

dikarenakan lulusan dengan pendidikan yang rendah cenderung mau menerima pekerjaan 

apapun, sementara yang lulusan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung mau menerima 

pekerjaan yang sesuai. 

Kartini, dkk. (2012) mendapati ketersedian pasokan yang dihasilkan SMK belum 

sepenuhnya mampu menghasilkan pasokan tenaga kerja sesuai kebutuhan DU/DI. 

Kesenjangan tenaga kerja yang ada dengan yang diharapkan DUDI ini disebabkan oleh 

faktor kompetensi lulusan SMK yang masih rendah dan kondisi mental lulusan yang 

rendah sehingga belum siap memasuki dunia kerja. 

Terdapat dua kompetensi yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh DU/DI, yaitu: 1) kompetensi hard skill, yaitu kompetensi yang sesuai 

dengan bidang keahlian masing-masing; dan 2) kompetensi soft skill, yaitu kompetensi 

umum bagi calon pekerja yang dituntut DU/DI termasuk dari segi mental. 

Kompetensi hard skill atau disebut dengan kompetensi kejuruan siswa SMK 

sebagai calon pekerja pada masa yang akan datang ditunjukkan oleh keahlian yang 
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dimiliki siswa tersebut, sesuai dengan paket keahlian SMK. Untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja di DU/DI, SMK mengajarkan kompetensi yang tertuang dalam mata 

pelajaran produktif yang diajarkan di sekolah. Penguasaan sebagai salah satu indikator 

derajat keahlian siswa berperan dalam menyiapkan siswa untuk bekerja, terutama dari 

segi hard skill. Kompetensi kejuruan yang dimiliki siswa memiliki peranan dalam 

kesiapan siswa memasuki dunia kerja industri. Menurut Sudjana (2010:17) kompetensi 

merupakan suatu syarat kemampuan untuk memangku profesi. Dengan kata lain 

kompetensi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang dalam suatu 

bidang pekerjaan. Maka dari itu kompetensi kejuruan siswa ikut mempengaruhi kesiapan 

memasuki dunia kerja. Hasil penelitian Oktavina, dkk (2014) juga menyatakan bahwa 

kompetensi kejuruan memberikan kontribusi sebesar 22.98 % terhadap kesiapan 

memasuki dunia kerja industri siswa kelas XII Program Teknik Komputer dan Jaringan 

SMKN 2 Padang Panjang. 

Keprihatinan besar yang dihadapi oleh dunia kerja saat ini adalah persepsi dan 

harapan dunia usaha dan dunia industri bagaimana mendapatkan pekerja yang baik 

terhadap employability skills yang seharusnya dimiliki oleh siswa SMK masih sangat 

sedikit bahkan belum ada sama sekali. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang 

kompeten, terlatih dan siap untuk bekerja. Orang-orang yang siap bekerja yang 

mempunyai employability skills membantu mereka tetap ada dalam lingkungan kerja. 

Mereka adalah orang-orang yang harus dapat diandalkan, bertanggung jawab, dapat 

memecahkan persoalan, mempunyai social skills dan sikap untuk bekerja sama dengan 

performa yang tinggi. Seperti penelitian yang dilakukan Sasmito, dkk (2015) 

menunjukkan bahwa saat ini lulusan SMK kurang siap untuk bekerja di DU/DI, karena 

kemampuan dan pengalaman siswa untuk memasuki DU/DI masih kurang dan kesiapan 

siswa untuk bekerja di DU/DI masih kurang optimal. 

Keadaan ini merupakan tantangan utama bagi bangsa Indonesia, karena mau tidak 

mau harus meningkatkan sumber daya manusianya, agar dapat bersaing dan mempunyai 

keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa. Peningkatan daya saing 

ini dimulai dari penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, agar SDM 

yang dimiliki mempunyai keahlian dan keterampilan, terutama bagi tenaga kerja dalam 

jumlah yang memadai dalam segala tingkatan. 

Employability skills merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap 
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pekerja untuk digunakan beradaptasi di tempat kerja. Employability skills harus dimiliki 

setiap pekerja untuk meningkatkan daya saing dan sukses dalam meningkatkan 

produktivitas serta kentungan (Bloom dan Kitagawa, 1999). 

Tantangan utama bagi bangsa Indonesia di masa mendatang adalah peningkatan 

daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa dengan 

mengandalkan kemampuan sumberdaya manusia, teknologi dan manajemen. Nilai 

kompetisi, seperti disebut di atas, diperlukan untuk membangun daya saing bangsa dan 

ketahanan ekonomi masyarakat. SMK merupakan aset yang besar, apabila bangsa 

Indonesia ingin maju, pengangguran terkurangi, maka SMK perlu ditangani secara 

profesional.  

Peningkatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam rangka 

meningkatkan kualitas lulusannya. Rendahnya kualitas lulusan sekolah kejuruan 

berakibat produktifitas tenaga kerja terampil di industri semakin terpuruk tuntutan yang 

cukup mendasar karena harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. 

Berkaitan dengan pembahasan di atas diperlukan kajian employability skills, 

kesiapan kerja, dan pengaruh employability skills terhadap kesiapan kerja. 

 

BAGIAN INTI 

Kajian Kesiapan Kerja 

Kesiapan pada suatu individu berarti individu tersebut telah siap untuk memberikan 

respon dalam situasi tertentu. Slameto (2010: 113) menjelaskan bahwa kesiapan adalah 

kondisi dimana seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di 

dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Sehingga kesiapan kerja adalah kondisi dimana 

seseorang dapat memberikan responnya untuk menghadapi dunia kerja dengan 

mempergunakan kekuatan badan, pikiran, akal, keterampilan, pengetahuan. Kondisi 

kesiapan yang dimaksud mencakup tiga aspek, yaitu: 1) kondisi fisik, mental dan 

emosional, 2) kebutuhan-kebutuhan motif dan tujuan, dan 3) keterampilan, pengetahuan, 

dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

Yanto (2009:6) mengatakan bahwa kesiapan kerja adalah kondisi yang 

menunjukkan adanya keserasian antara kematangan fisik, mental, serta pengalaman 

belajar bagi seorang individu untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam 
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hubungan pekerjaan. Kesiapan kerja menekankan pentingnya pengetahuan diri 

(kepribadian, minat, dan kompetensi) dan pengetahuan dunia kerja. Pecapaian hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karir yang optimal dan 

memilih karir yang sukses  (Mubiana, 2010). 

Tingkat kesiapan kerja menurut Herminanto (dalam Dirwanto, 2008) dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yitu:, yaitu: 1) motivasi belajar, 2) pengalaman praktek luar, 3) 

bimbingan vokasional, 4) latar belakang ekonomi orang tua, 5) prestasi belajar 

sebelumnya, 6) informasi pekerjaan, dan 7) ekspektasi masuk dunia kerja. Sedangkan 

dalam penelitian Hariyanto (2011) tingkat kesiapan kerja dikontribusi oleh tiga faktor, 

yaitu: 1) tingkat kematangan usia; 2) pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui 

pendidikan dan lingkungan, dan 3) keadaan mental dan emosi yang serasi. 

 

Kajian Employability Skills 

Menurut McLeish (dalam Hanafi, 2012), kajian terhadap employability skills 

dilakukan di Australia pada tahun 2002 oleh kamar dagang dan industri Australia dengan 

melibatkan sejumlah industri, lembaga swasta dan pemerintah, termasuk departemen 

pendidikan, sains, dan latihan. Tujuan kajian tersebut untuk mengidentifikasi 

keterampilan individu yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja untuk memasuki dunia 

kerja dan bagaimana karyawan yang telah bekerja dapat berpartisipasi aktif untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil kajian mengidentifikasi dua hal sangat penting, 

yaitu (1) faktor yang menentukan menghadapi perubahan dunia kerja; dan (2) 

employability skills untuk masa depan. 

Hasil kajian pertama mengidentifikasi adanya enam hal penting yang berdampak 

kepada tuntutan keterampilan karyawan, yaitu (1) layanan berbasis pelanggan; (2) peran 

teknologi; (3) persyaratan perudangan dan financial; (4) pendekatan belajar dan latihan; 

(5) penekanan pada inovasi; dan (6) peningkatan kerja berbasis proyek. Sementara hasil 

kajian kedua mengisyaratkan adanya perubahan permintaan dunia kerja terhadap 

keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, yaitu lebih menekankan kepemilikan 

employability skills dibandingkakan dengan industry specific skills. Bagian yang 

dianggap mendasar dan penting diantaranya pekerja memiliki kualitas individu yang 

tinggi, seperti kejujuran, percaya diri, dan penampilan diri. Para industriawan melihat 

bahwa nilai atau kualitas individu yang dimiliki karyawan sangat mendukung 
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keharmonisan di tempat kerja dan membantu karyawan dalam menghadapi setiap 

perubahan. 

Dalam kerangka keterampilan tersebut, diidentifikasi sejumlah perangkat 

keterampilan yang diperlukan, baik untuk keterampilan kualitas/nilai individu dan 

employability skills yang seharusnya dimiliki oleh seseorang karyawan. Keterampilan 

yang dipaparkan merupakan urutan peringkat berdasarkan kepada jumlah jawaban yang 

diberikan oleh responden dari dunia usaha dan industri kecil dan menengah di Australia. 

Communication dan teamwork mendapat peringkat tertinggi, selain kualitas individu 

personal values yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri saat ini. Sementara 

keterampilan teknikal, tetap diperlukan dan berimbang untuk berbagai tingkatan dan 

posisi pekerjaan. 

Employability skills merupakan keterampilan non-teknis yang dibutuhkan oleh 

setiap individu baik pencari kerja maupun pekerja sendiri yang dapat ditransfer dan 

dipelajari baik melalui pembiasaan maupun melalui pelatihan. Employability skills dapat 

membantu seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaannya dan berlaku 

untuk semua tingkat pekerjaan. Menurut Cleary (2006:10) parameter employability skill 

yaitu: 1) komunikasi, 2) kerjasama, 3) pemecahan masalah, 4) inisiatif dan berusaha, 5) 

perencanaan dan pengorganisasian, 6) manajemen diri, 7) belajar, dan 8) teknologi. 

Pengembangan Employability Skills pada pendidikan kejuruan dan pelatihan (VET) di 

Australia telah diterapkan sesuai dengan delapan keterampilan kerja untuk semua 

kualifikasi yang diakui secara nasional. Cleary (2007) menambahkan bahwa 

employability skills di Australia diterapkan untuk setiap paket keahlian dan masing-

masing kualifikasi. Setiap kualifikasi memiliki ringkasan employability skills yang sesuai 

dengan paket keahlian kerja. 

 

Tabel 1.1 Parameter Employability Skills 

Keterampilan Akademik 

keterampilan yang menyediak

an fondasi dasar untuk menda

patkan, menjaga, dan memaju

kan pekerjaan dan untuk menc

apai hasil terbaik 

Keterampilan Manajemen D

iri 

kombinasi keterampilan, sikap

, dan perilaku yang diperlukan 

untuk mendapatkan, mempert

ahankan, dan memajukan peke

rjaan dan untuk mencapai hasi

l terbaik 

Kemampuan Bekerjasama 

keterampilan yang diperlukan 

untuk bekerjasama dengan or

ang lain pada pekerjaan dan u

ntuk mencapai hasil terbaik 

Komunikasi Perilaku dan Kebiasaan Posi

tif 

 Harga diri dan percaya diri 

Bekerja dengan yang lain 
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Keterampilan Akademik 

keterampilan yang menyediak

an fondasi dasar untuk menda

patkan, menjaga, dan memaju

kan pekerjaan dan untuk menc

apai hasil terbaik 

Keterampilan Manajemen D

iri 

kombinasi keterampilan, sikap

, dan perilaku yang diperlukan 

untuk mendapatkan, mempert

ahankan, dan memajukan peke

rjaan dan untuk mencapai hasi

l terbaik 

Kemampuan Bekerjasama 

keterampilan yang diperlukan 

untuk bekerjasama dengan or

ang lain pada pekerjaan dan u

ntuk mencapai hasil terbaik 

 Mengerti dan berbicara 

bahasa dimana bisnis 

dilakukan 

 Mendengarkan untuk 

mengerti dan belajar 

 Membaca, memahami, dan 

menggunakan materi 

tertulis, termasuk grafik, 

diagram, dan tampilan 

 Menulis secara efektif 

dalam bahasa bisnis yang 

dilakukan 

 

Berfikir 

 Berfikir kritis dan 

bertindak secara logis 

untuk mengevaluasi situasi, 

memecahkan masalah dan 

membuat keputusan 

 Mengerti dan memecahkan 

masalah yang melibatkan 

matematika dan 

menggunakan hasil 

 Menggunakan teknologi, 

instrumentasi, peralatan, 

dan sistem informasi secara 

efektif 

 Mengakses dan 

menerapkan pengetahuan 

khusus dari berbagai 

bidang 

 

Belajar 

 Melanjutkan belajar untuk 

hidup 

 Jujur, berintegrasi, dan 

beretika pribadi 

 Sikap positif terhadap 

belajar, tumbuh, dan 

kesehatan diri 

 Berinisiatif, berenergi, dan 

tekun untuk mendapatkan 

pekerjaan yang dikerjakan 

 

Tanggung Jawab 

 Kemampuan untuk 

menetapkan tujuan dan 

prioritas dalam kerja dan 

kehidupan pribadi 

 Kemampuan untuk 

merencanakan dan 

mengatur waktu, uang dan 

sumber lainnya untuk 

mencapai tujuan 

 Bertanggung jawab dengan 

tindakan yang diambil 

 

Dapat Beradaptasi 

 Sikap positif terhadap 

perubahan 

 Pengakuan dan 

penghormatan terhadap 

keragaman orang dan 

perbedaan individu 

 Kemampuan untuk 

mengidentifikasi dan 

menyarankan ide baru 

untuk mendapatkan 

pekerjaan kreatif yang 

dilakukan 

 Mengerti dan 

berkontribusi untuk 

tujuan organisasi 

 Mengerti dan bekerja 

dalam budaya kelompok 

 Merencanakan dan 

membuat keputusan 

dengan orang lain dan 

mendukung hasil 

 Menghargai pikiran dan 

pendapat yang lain dalam 

kelompok 

 Latihan “memberi dan 

menerima” untuk 

mencapai hasil kelompok 

 Mencari pendekatan tim 

yang sesuai 

 Memimpin saat yang 

tepat, memobilisasi 

kelompok untuk kinerja 

tinggi 

(Sumber: Diadaptasi dari Bloom dan Kitagawa, 1999) 

Employability skills merupakan keterampilan penting yang diperlukan tenaga kerja 

yang terdiri dari parameter-parameter: 1) keterampilan akademik, keterampilan yang 

menyediakan fondasi dasar untuk mendapatkan, menjaga, dan memajukan pekerjaan dan 

untuk mencapai hasil terbaik, 2) keterampilan manajemen diri, kombinasi keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan 



 

458 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

memajukan pekerjaan dan untuk mencapai hasil terbaik, 3) kemampuan berkerjasama, 

keterampilan yang diperlukan untuk bekerjasama dengan orang lain pada pekerjaan dan 

untuk mencapai hasil terbaik (Bloom dan Kitagawa, 1999). Seperti pada tabel 1.1. 

Tabel 1.2. Parameter Employability Skill 

Parameter Subparameter Nilai employability skills 

1. Kecakapan 

dasar 

a. Keterampilan 

berkomunikasi 

Membaca dan memahami berbagai informasi 

(tertulis, grafik, gambar, dst) 

Berkomunikasi secara lisan dengan baik 

Berkomunikasi secara tertulis dengan baik 

Mendengarkan pendapat orang lain serta 

mengajukan pertanyaan jika kurang paham 

b. Keterampilan 

mengelola 

informasi 

Menemukan, mengorganisasi dan menyimpan 

informasi menggunakan teknologi yangtepat 

Menilai dan menerapkan berbagai pengetahuan dan 

keterampilan untuk mendukung penyelesaian 

c. Keterampilan 

menyelesaikan 

masalah 

Menganalisis masalah 

Mengidentifikasi penyebab masalah 

2. Kecakapan 

pengelolaan 

diri 

 

 

 

a. Keterampilan 

mendemonstrasikan 

sikap dan perilaku 

positif 

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 

Berakhlak mulia 

Toleransi terhadap perbedaan 

Memiliki rasa percaya diri 

b. Keterampilan 

bertanggung jawab 

Menyusun tujuan dan prioritas dalam pelaksanaan 

pekerjaan 

Merencanakan dan mengelola waktu dalam 

pekerjaan 

Bertanggung jawab terhadap tindakan diri sendiri 

dan kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan 

c. Keterampilan 

beradaptasi 

Mampu bekerja secara mandiri atau tim 

Sanggup melakukan tugas proyek 

Belajar dari kesalahan dan menerima umpan balik 

d. Keterampilan 

belajar terus 

menerus 

Belajar dan berkembang secara terus menerus 

Mengakses berbagai sumber untuk keperluan 

belajar 

e. Keterampilan 

bekerja secara 

aman 

Melaksanakan prosedur dan praktik kesehatan dan 

keselamatan kerja baik untuk diri sendiri maupun 

kelompok 

Bekerja sesuai SOP 

Menggunakan alat pelindung diri (APD) dan 

peralatan sesuai fungsinya 

3. Kecakapan 

bekerja tim 

a. Keterampilan 

dalam bekerja 

dengan orang lain 

dalam tim 

Bekerja dalam dinamika kelompok 

Bersikap fleksibel, menghormati, dan mendukung 

kontribusi orang lain dalam kelompok 

b. Keterampilan 

berpartisipasi 

dalam suatu proyek 

atau tugas 

Merencanakan, merancang, dan mengerjakan 

proyek 

Memilih dan menggunakan peralatan dan teknologi 

yang tepat untuk mengerjakan tugas 

(Sumber: Diadaptasi dari Sudjimat, 2013) 
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Sudjimat (2013:84) menjelaskan bahwa employability skills memiliki tiga 

parameter, yaitu: 1) kecakapan dasar: keterampilan berkomunikasi, keterampilan 

mengelola informasi, keterampilan menyelesaikan masalah; 2) kecakapan pengelolaan 

diri: keterampilan mendemonstrasikan sikap dan perilaku positif, keterampilan 

bertanggung jawab, keterampilan beradaptasi, keterampilan belajar terus menerus, 

keterampilan bekerja secara aman; dan 3) kecakapan bekerja tim: keterampilan dalam 

bekerja dengan orang lain dalam tim, keterampilan berpartisipasi dalam suatu proyek atau 

tugas. Seperti ditunjukkan secara rinci pada tabel 1.2. 

Pengaruh Employability Skills terhadap Kesiapan Kerja 

Melihat perkembangan dan persaingan dunia industri yang semakin meningkat 

sangat menuntut tenaga kerja untuk mempunyai keterampilan yang diperlukan dalam 

suatu pekerjaan baik berupa hard skills maupun soft skills. Dengan kombinasi yang sesuai 

antara hard skills dan soft skills maka akan dihasilkan lulusan yang kompeten dan mampu 

menjawab tantangan dunia kerja. Lulusan yang berkualitas dari SMK adalah lulusan yang 

sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri dan memiliki penguasaan 

employability skills. Analisis yang dilakukan Sudjimat (2013), semua pimpinan dunia 

usaha dan dunia industri mitra SMK di wilayah Jawa Timur menyatakan pentingnya 

setiap lulusan SMK memiliki employability skills yang baik. Disamping itu juga harus 

menguasai hard skills serta employability skills menjadi pertimbangan dan prioritas 

sebagai rekrutmen kerja. 

Sekolah Menengah Kejuruan diciptakan dengan maksud untuk menyiapkan para 

siswa untuk menjadi tenaga kerja profesional yang akan bersaing memasuki lapangan 

pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Maka dari itu, agar mampu 

mengisi lapangan pekerjaan, siswa tidak hanya diharuskan memiliki hard skills tetapi juga 

memiliki employability skills. Lankard (dalam Hanafi, 2012) menyampaikan bahwa para 

employers yakin bahwa employability skills dapat menjadikan seseorang bertahan dan 

dapat mengikuti perubahan-perubahan penting dalam pekerjaan dan kehidupannya. 

Employability skills seharusnya dimiliki oleh lulusan SMK untuk cepat menyesuaikan 

diri dengan berbagai situasi kerja. Guilbert, dkk (2016) menyatakan bahwa employability 

sering dipandang sebagai probabilitas atau mempertahankan pekerjaan, atau untuk 

memberikan indikasi betapa mudahnya akan bagi seorang individu untuk masuk ke posisi 

kerja baru. Siswa yang memiliki employability skills yang baik akan mampu bersaing 
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dengan lebih baik untuk mendapatkan, mempertahankan, dan melakukan pekerjaan 

dengan baik di industri. 

Kesiapan kerja siswa SMK adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh para siswa 

untuk dapat berlangsung bekerja setelah lulus. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan 

berpengetahuan berketerampilan di bidang keahlian serta sikap yang sesuai dengan 

bidangnya sebagai bekal untuk dapat bekerja dengan baik di dunia kerja. Ruky (2003:107-

108) mengatakan bahwa terdapat manfaat dari kesiapan kerja, antara lain: 1) memperjelas 

standar kerja dan harapan yang ingin dicapai, 2) sebagai alat seleksi karyawan, 3) 

memaksimalkan produktivitas, 4) dasar untuk mengembangkan sistem renumerasi, 5) 

memudahkan adaptasi terhadap perubahan, dan 6) menyelaraskan perilaku kerja dengan 

nilai-nilai organisasi. Bagi siswa SMK, kesiapan kerja dapat dihadapkan untuk 

menghadapi seleksi karyawan kelak dan mampu bersaing dengan bekal dasar-dasar yang 

telah diperoleh selama di SMK (Dirwanto, 2008). Sedangkan hasil penelitian Sasmito, 

dkk (2015), beberapa DU/DI menunjukkan tidak terlalu memperhatikan hard skill lulusan 

SMK karena DU/DI akan memberikan pelatihan selama beberapa waktu kepada calon 

pekerja terkait pekerjaan spesifik yang akan dilaksanakan. DU/DI lebih memilih 

mempertimbangkan aspek soft skills dalam rekrutmen calon pekerja. 

Hasil penelitian Susanti, dkk (2015) menunjukkan bahwa employability skills 

mempengaruhi persepsi siswa tentang kualitas guru, kesesuaian praktik kerja industri, dan 

hasil praktik kerja industri. Besarnya kontribusi persepsi siswa tentang kualitas guru 

terhadap employability skills siswa dinyatakan dalam persen adalah 18,09%; besarnya 

kontribusi kesesuaian praktik kerja  industri terhadap employability skills siswa adalah 

28,35%; besarnya kontribusi hasil praktik kerja industri terhadap employability skills 

siswa adalah 3,75%; dan besarnya kontribusi persepsi siswa tentang kualitas guru, 

kesesuaian praktik kerja industri, dan hasil praktik kerja industri terhadap employability 

skills adalah 50,30%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan employability skills 

dapat dilakukan melalui pembentukan persepsi siswa tentang kualitas guru, 

menyesuaikan praktik kerja industri yaitu tempat dan bidang pekerjaannya dengan 

kompetensi keahlian siswa, dan menginterpretasi hasil praktik kerja industri untuk 

mengevaluasi keterampilan siswa. Dengan adanya pengaruh persepsi siswa tentang 

kualitas guru terhadap employability skills siswa maka para guru diharapkan dapat 

meningkatkan kualitasnya dalam mengajar dan sanggup mengajarkan atau 
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mengembangkan employability skills kepada siswa. 

Guru SMK, khususnya guru mata pelajaran produktif harus mampu merancang 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kognitif, keterampilan 

teknikal, dan soft skills dalam bentuk employability skills secara bersamaan untuk 

mencetak siswa menjadi pekerja yang sukses di DU/DI (Sudjimat, 2013). Guru juga harus 

memberikan informasi tentang employability skills. Sunardi (2016) memaparkan hasil 

penelitiannya bahwa industri membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki 

academic skills, technical skills, dan employability skills. Penyiapan siswa SMK agar 

memiliki academic skills, technical skills dan employability skills berpangkal pada proses 

pembelajaran, salah satunya adalah implementasi pendekatan saintifik. Selain itu, iklim 

kelas dan konsep diri juga berkontribusi dalam meningkatkan penguasaan kompetensi 

kejuruan dan employability skill. 

Tabel 1.3. Strategi Pengajaran yang Tepat untuk Pengembangan Employability Skills 
Parameter Employability 

Skills 
Strategi Mengajar 

Komunikasi Menulis dan menyajikan laporan secara tertulis dan verbal 

Memainkan peran 

Demonstrasi 

Bekerja dalam kelompok 

Kerjasama Proyek tim atau kelompok 

Menetapkan belajar 

Diskusi kelompok 

Sindikat 

Latihan dalam masyarakat 

Pemecahan masalah Studi kasus 

Simulasi 

Investigasi proyek dan penelitian 

Menggunakan berbagai alat dan teknik pemecahan masalah  

Model mengembangkan dan mendesain 

Pemecahan masalah dalam tim dan jaringan 

Kegiatan membuat keputusan 

Inisiatif dan berusaha Kegiatan tukar pikiran 

Mendesain inovasi dan kreativitas latihan dan solusi 

Melakukan perubahan/mendesain proses perubahan 

Kegiatan simulasi 

Perencanaan dan pengorgani

sasian 

Penelitian dan pengumpulan data 

Pengembangan tindakan rencana 

Perencanaan dan pengorganisasian acara 

Aktfvitas manajemen waktu 

Aktifitas penetapan tujuan dan penjadwalan tugas 

Pengumpulan dan analisis informasi 

Manajemen diri Pengembangan portofolio 

Rencana kerja 

Penggunaan buku log untuk merekam keterampilan 
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Parameter Employability 

Skills 
Strategi Mengajar 

manajemen waktu dan memantau kinerja sendiri 

Latian perencanaan karir 

Belajar  Reflektif buku jurnal log, buku harian 

Aktifitas pendampingan dan pembinaan 

Alat evaluasi diri 

Teknologi Menggunakan internet, intranet 

Menggunakan keterampilan ICT untuk menyelesaikan aktifitas 

Peralatan, teknologi, dan software relevan dengan industri 

(Sumber: Diadaptasi dari Cleary, dkk, 2006) 

Pengembangan employability skills pada pendidikan kejuruan agar siswa dapat 

memiliki pengetahuan dan informasi tentang praktik di dunia industri maka guru dapat 

mengembangkan  metode pengajaran yang diuraikan Cleary seperti Tabel 1.3. 

Selain guru harus mengembangkan metode pembelajaran di kelas untuk 

meningkatkan employability skills terhadap kesiapan kerja. Hull (2005) menambahkan 

perlunya penataan ulang kurikulum yang sesuai dengan bisnis (dunia usaha dan industri) 

dan politik berdasar persetujuan standar akademik, kemampuan, employability skill 

nasional untuk membangun jenis keterampilan (hard dan soft skills) yang dibutuhkan 

siswa dalam lulus nantinya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi literatur dapat diambil simpulan sebagai berikut. Kesiapan 

kerja merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat memberikan responnya untuk 

menghadapi dunia kerja. Kesiapan kerja di pengaruhi beberapa faktor antara lain: tingkat 

kematangan usia, motivasi belajar, pengalaman praktek luar, bimbingan vokasional, latar 

belakang ekonomi orang tua, keadaan menta, emosi yang serasi prestasi belajar 

sebelumnya, informasi pekerjaan, ekspektasi masuk dunia kerja, dan employability skills. 

Perkembangan dan persaingan dunia industri semakin berkembang sangat menuntut 

lulusan SMK untuk mempunyai hard skills dan soft skills. Penguasaan hard skills sudah 

dilakukan di SMK tetapi untuk soft skills (employability skills) masih belum secara 

maksimal. Hasil dari beberapa ahli ditemukan parameter-parameter employability skills 

yang mempengaruhi kesiapan kerja yaitu: komunikasi, kerjasama, belajar, pemecahan 

masalah, perilaku dan kebiasan positif, tanggung jawab, dan adaptasi. Maka dari itu 

diharapkan para guru dapat mengajar dengan beberapa strategi  mengajar dan 
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mengembangkan employability skills kepada siswa untuk mempersiapkan kesiapan 

kerjanya.  
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ABSTRAK 

 
Tujuan kajian konseptual dalam artikel ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh Praktik Kerja Industri (Prakerin) terhadap kesiapan berwirausaha 

serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Permasalahan prakerin siswa SMK 

adalah kurang optimal dari segi persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi 

kegiatan prakerin, sehingga berakibat pada kurangnya pengalaman prakerin 

siswa SMK. Disamping itu, permasalahan prakerin mengindikasikan bahwa 

prakerin yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti memberikan 

pengalaman langsung untuk bekerja di dunia industri maupun pengalaman 

untuk memiliki kesiapan dalam berwirausaha. Permasalahan tersebut 

berdampak khususnya kesiapan dalam berwirausaha siswa karena kesiapan 

dalam berwirausaha tidak hanya dilihat dari kesiapan dalam bentuk 

materi/modal saja, tetapi perlu adanya kesiapan berupa kesiapan dari segi fisik, 

mental, pengetahuan dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah studi 

literatur tentang konsep dasar prakerin dan kesiapan berwirausaha. Hasil studi 

literatur didapatkan bahwa (1) pengalaman prakerin merupakan salah satu 

faktor yang cukup mempengaruhi kesiapan berwirausaha, serta (2) faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi kesiapan berwirausaha siswa SMK diantaranya faktor 

pengalaman di lingkungan sekolah, di luar sekolah dan faktor pendidikan di 

lingkungan keluarga.  

 

Kata kunci :  prakerin, kesiapan, berwirausaha 

 

 

PENDAHULUAN  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan, keterampilan, dan keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan 

kinerja dalam dunia kerja. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipandang 

melalui paradigma tenaga kerja merupakan tenaga terampil tingkat menengah dengan 

jumlah yang cukup besar. Paradigma  peran pendidikan kejuruan yang diperankan 

lembaga pendidikan SMK ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 26 Ayat 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa lulusan 

SMK diarahkan pada tiga pilar utama yaitu (1) bekerja di dunia usaha dan dunia industri 
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(DU/DI), (2) bekerja secara mandiri atau usaha sendiri, dan (3) melanjutkan studi ke 

jenjang perguruan tinggi terutama perguruan tinggi profesi atau vokasi.  

Sesuai dengan salah satu tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu bekerja 

secara mandiri atau usaha sendiri dapat diartikan sebagai seorang pengusaha yang mandiri 

dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mukhadis (2013:8) 

menyatakan bahwa dilihat dari sisi substansi dan orientasi tuntutan hasil, pendidikan 

kejuruan sebagai wahana dalam upaya memfasilitasi berkembangnya keterampilan 

individu atau kelompok untuk dapat berperan sebagai pencipta atau pembuka lapangan 

pekerjaan (job creator). Namun, pada kenyataannya lulusan SMK lebih banyak tertarik 

pencari kerja (pegawai). Hal ini sesuai dengan penelitian Rahayu (2013:5) yang 

menyatakan bahwa sebagian besar lulusan khususnya SMK dan perguruan tinggi lebih 

tertarik sebagai pencari kerja (job seeker) daripada pencipta lapangan pekerjaan (job 

creator). Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua lulusan SMK mendapatkan 

pekerjaan. Dengan demikian, maka pilihannya adalah membuka usaha (berwirausaha), 

namun pada kenyataannya kemauan siswa untuk berwirausaha masih rendah karena 

lulusan SMK yang kurang kompetitif dalam pasar global dan justru menimbulkan 

masalah pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK kurang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk berwirausaha. 

Dalam rangka mencetak lulusan SMK yang terampil secara mandiri, siswa harus 

memiliki sikap kewirausahaan sehingga menumbuhkan kesiapan berwirausaha. Sikap 

kewirausahaan perlu dimiliki oleh siswa sebagai bekal hidup, sebab setelah lulus 

diharapkan siswa lebih kreatif dan inovatif, serta lebih mandiri, sehingga tidak semata-

mata mengharapkan menjadi pencari kerja melainkan menjadi pencipta lapangan 

pekerjaan. 

Fondasi utama dalam menumbuhkan sikap kewirausahaan adalah mental untuk  

berwirausaha dan hanya dapat di bentuk oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga 

maupun lingkungan masyarakat. Terkait pentingnya menumbuhkembangkan kesiapan 

berwirausaha bagi lulusan SMK, selain meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran 

produktif, siswa juga membutuhkan pengalaman di tempat kerja (magang) yaitu 

pengalaman prakerin. Praktik kerja industri yang telah dialami siswa hendaknya dapat 

memberikan dampak positif tidak hanya pengalaman untuk bekerja di industri melainkan 

memiliki sikap kewirausahaan dan kesiapan berwirausaha. Sejalan dengan penelitian 
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(Ramadani, 2015) menyimpulkan bahwa untuk menumbuhkan minat berwirausaha siswa 

harus mengoptimalkan pelaksanaan prakerin yang telah dilaksanakan sekolah guna 

menghasilkan prestasi prakerin yang baik. 

Pengalaman prakerin merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi 

kesiapan berwirausaha. Praktik kerja industri wajib dilakukan oleh setiap siswa dan harus 

sesuai dengan jurusan yang diambil siswa di sekolah, agar dalam pelaksanaan kerja 

tersebut siswa dapat mengaplikasikan ilmunya dengan baik. Selain itu, praktik kerja 

industri memberikan wawasan dan tambahan ilmu bekerja setelah ia lulus dari SMK. Hal 

ini, karena peserta didik telah melihat dan terbiasa dengan keadaan kerja yang sebenarnya. 

Disamping itu, dengan adanya praktik kerja industri peserta didik dapat melatih 

keterampilan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat di sekolah, termasuk 

pendidikan kewirausahaan di sekolah. Pengetahuan yang diperoleh dari suatu mata 

pelajaran kewirausahaan belum cukup digunakan sebagai bekal untuk memasuki dunia 

usaha, sehingga diperlukan dorongan kepada peserta didik berupa pengalaman yang nyata 

dari dunia usaha melalui praktik kerja industri untuk meningkatkan keterampilan siswa 

semakin baik, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri untuk siap berwirausaha setelah 

lulus dari SMK.  

Menurut Sari (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan 

berwirausaha siswa SMK adalah pengalaman praktik luar sekolah, bimbingan vokasional, 

motivasi belajar, latar belakang ekonomi orang tua, prestasi belajar, dan informasi 

pekerjaan. Faktor tersebut sebagai usaha yang dilakukan siswa untuk menunjang tingkat 

kesiapan berwirausaha siswa antara lain belajar memotivasi diri, mencari bantuan modal, 

dan aktif mencari informasi pekerjaan. 

Penelitian Othman dan Amiruddin (2010), menyatakan elemen-elemen dari aspek 

kognitif kesiapan berwirausaha adalah pengetahuan pada fungsi karir, kepribadian/sikap 

wirausaha, memulai suatu bisnis, pemasaran, administrasi, manajemen keuangan, dan 

keahlian. Identifikasi kebutuhan dan masalah dari pengalaman prakerin yang terdiri dari 

visi, misi, tujuan yang saling menguatkan untuk menanamkan nilai-nilai 

entrepreneurship.  

Berdasarkan uraian masalah diatas maka diperlukan analisis/kajian tentang (1) 

Praktik Kerja Industri (Prakerin), (2) kesiapan berwirausaha, (3) pengaruh prakerin 
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terhadap kesiapan berwirausaha serta (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 

berwirausaha  siswa SMK. 

 

PEMBAHASAN 

Artikel konseptual ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengaruh Prakerin 

terhadap kesiapan berwirausaha siswa SMK serta faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya. 

Konsep Praktik Kerja Industri (Prakerin)  

Praktik kerja industri adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian 

kejuruan untuk peserta didik yang dilaksanakan di luar sekolah (industri) yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Fu’adi (2009:2) mengemukakan 

bahwa praktik kerja industri yaitu suatu kegiatan pendidikan dan latihan kerja dengan 

mengembangkan kemampuan, keahlian, dan profesi di tempat kerja sesuai dengan bidang 

studi atau jurusan masing-masing siswa. Sedangkan Wena (2009:237) menyebutkan 

melalui kegiatan praktiklah siswa pada lembaga pendidikan kejuruan akan dapat 

menguasai keterampilan-keterampilan kerja. Jika dianalisis secara mendalam, ternyata 

hanya dengan cara mendekatkan lembaga pendidikan kejuruan dengan industri saja, akan 

mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang memadai.  

Mengingat prakerin merupakan program bersama pihak sekolah dan pihak industri, 

maka penyampaian materi pembelajaran harus saling berkaitan. Pengajaran teori maupun 

praktik dasar di sekolah harus saling terkait dengan pembelajaran praktik di industri. 

Adanya saling keterkaitan ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 

pada pendidikan kejuruan. Jadi dalam hal ini, prinsip link and match harus diterapkan 

dalam pengorganisasian isi dan penyampaian isi pembelajaran.  

Indikator prakerin dilihat dari beberapa aspek yang terdapat dalam sertifikat yang 

diperoleh siswa setelah melakukan prakerin antara lain (1) aspek disiplin kerja, (2) kerja 

sama, (3) inisiatif atau kreatifitas, (4) kerajinan atau kemauan dalam bekerja, (5) tanggung 

jawab, dan (6) sikap atau perilaku dalam bekerja. 

Pengalaman prakerin siswa yang kurang, dapat mengindikasikan pelaksanaan 

program prakerin yang tidak mencapai tujuan. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya (1) pada tahap persiapan, pemilihan tempat prakerin 

dilakukan oleh pihak sekolah guna memiliki kesesuaian dengan kompetensi keahlian 
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masing-masing siswa, (2) dalam proses penilaian siswa belum adanya standar baku 

penilaian prakerin dari DU/DI meskipun sekolah telah memberikan format penilaian 

prakerin, (3) pembimbingan terhadap siswa oleh instruktur DU/DI masih belum dapat 

dilaksanakan secara intensif mengingat kesibukan kerja pembimbing industri, (4) kualitas 

sumber daya manusia pembimbing eksternal DU/DI (instruktur) belum disiapkan secara 

terencana sehingga bimbingan kurang efektif, dan (5) proses pelaksanaan prakerin kurang 

efektif karena keterbatasan alat, bahan dan kelengkapan kerja. 

Mengingat pentingnya praktik kerja industri yang dilaksanakan siswa, hal ini menjadi 

tugas sekolah dan pihak industri untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan 

pelaksanaan prakerin. Pengalaman kerja yang didapat siswa selama prakerin 

dikembangkan lagi untuk mendidik siswa menjadi wirausaha. Pihak industri mau menjadi 

mitra bisnis. Mulai dari proposal modal kerja, proses produksi, pemasaran dan 

pengelolaan menajemennya. Pengalaman prakerin sangat bermanfaat bagi siswa karena 

dapat memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya. 

 

Konsep Kesiapan Berwirausaha  

Mulyasa (2003:138) mengutip teori Piaget bahwa kesiapan merupakan suatu 

kemampuan untuk berformasi dalam melakukan tugas tertentu sesuai dengan tuntutan 

situasi yang dihadapi. Berkaitan dengan ini setidaknya terdapat tiga unsur yang 

mempengaruhi kesiapan kerja, antara lain (1) kesiapan fisik, antara lain urat-urat syaraf 

dan otot, (2) kejiwaan, antara lain bebas dari konflik emosional dan (3) pengalaman, 

berhubungan dengan keterampilan-keterampilan yang dipelajari sebelumnya.  

 Kemampuan kewirausahaan adalah fungsi dari perilaku kewirausahaan itu sendiri 

dalam mengkombinasikan kreatifitas, inovatif, kerja keras, dan punya keberanian 

mengambil resiko untuk memperoleh peluang usaha seperti harapannya (Suryana, 

2011:39). Dari penjelasan di atas, peneliti mendefinisikan kesiapan berwirausaha sebagai 

kemampuan seseorang untuk memberikan respon atau reaksi dalam berwirausaha, berupa 

menyelenggarakan tingkah laku berwirausaha.  

Menurut Finch dan Crunkilton (1999:75) “the mayor good vocational instructions is 

to prepare student for successful employment in the labor market”. Secara bebas diartikan 

tujuan utama pembelajaran kejuruan adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi pekerja 
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yang sukses di dunia kerja. Oleh karena itu, lulusan SMK diharapkan mampu menjadi 

pekerja yang sukses di dunia kerja, baik sebagai tenaga kerja maupun wirausaha. 

 Denielson (2008:1) menjelaskan bahwa program kesiapan kerja adalah 

kompetensi yang didasarkan pada program yang memanfaatkan pengalaman belajar 

untuk diberikan pada siswa agar dapat bekerja dengan baik sambil diawasi komponen 

kerjanya. Program ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam bidang 

pendidikan kejuruan agar tujuan utamanya dapat terwujud. Menurut Slameto (2010:113) 

ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan, yaitu (1) kondisi fisik, mental, dan 

emosional; (2) kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan; dan (3) keterampilan dan 

pengetahuan. Ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi kesiapan seseorang untuk 

berbuat sesuatu. Nasution & Hakim (2007:13) yang menyatakan bahwa jiwa/spirit 

entrepreneur sangat besar peranannya dalam mempersiapkan calon entrepreneur untuk 

memilih bekerja secara mandiri, hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Pembentukan Orientasi Entrepreneur dan Spirit Entreprenur 

Pembentukan Orientasi 

Entrepreneur 

Pembentukan Spirit 

Entrepreneur 

Keterangan 

Otonomi 

(kemandirian) 

Locus of 

Control/Kemandirian 

Jiwa/spirit entrepreneur dibentuk oleh sikap 

kemandirian dan kendali diri (Locus of control) 

Sikap inovatif Kreativitas dan inovasi Kreativitas dan inovasi merupakan faktor 

penentu keberhasilan dalam dunia bisnis 

Sikap proaktif Perencanaan  Adanya perencanaan dan sikap proaktif akan 

menjamin kesuksesan dan keunggulan dalam 

banyak aspeknya 

Pengambilan resiko Pengambilan resiko 

moderat 

Berani menghadapi resiko yang telah 

diperhitungkan adalah sikap cermat dan cerdas 

dalam bersaing. 

Sikap berani bersaing 

agresif 

Pengejaran prestasi  Pencapaian dalam persaingan yang makin ketat 

menjadi tujuan utama para entrepreneur 

Sumber: Nasution & Hakim (2007:13-14) 

 

Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan 

utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan 

watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi dan dibentuk oleh keterampilan, kemampuan, 

percaya diri, kejujuran, tanggung jawab, dan kompetensi. Kompetensi itu sendiri 

ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha, bahwa seseorang wirausaha adalah 

seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. 

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda 

(ability to create the new and different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. 

Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemauan dan 

kemampuan untuk memulai usaha (start up), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu 
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yang baru (creative), kemampuan untuk mencapai peluang (opportunity), kemampuan 

dan keberanian untuk menanggung risiko (risk bearing), dan kemampuan untuk 

mengembangkan ide. 

 Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan berwirausaha siswa 

adalah kemauan seseorang untuk memberikan respon atau reaksi dalam berwirausaha, 

baik menyelesaikan pekerjaan berwirausaha sesuai dengan ketentuan atau 

mempraktikkan tingkah laku berwirausaha. Dengan demikian, kesiapan berwirausaha 

merupakan kondisi yang lebih kompleks karena kesiapan ini tidak hanya bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa agar mampu bekerja saja, tetapi mempersiapkan siswa untuk 

mampu berwirausaha.  

Pengaruh Pengalaman Prakerin terhadap Kesiapan Berwirausaha 

 Suryana & Kartib (2011:63) mengemukakan bahwa minat berwirausaha 

dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan atau kompetensi. Kompetensi sendiri 

ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Prakerin secara tidak langsung akan 

memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada siswa dalam bekerja. Pernyataan 

Suryana & Kartib (2011) diperkuat oleh banyak penelitian mengenai korelasi antara 

prakerin dan minat berwirausaha yang tinggi juga tidak lepas dari kegiatan prakerin. 

Penelitian Sumarno (2012:58) memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara 

prestasi prakerin memberikan pengaruh terhadap perubahan minat siswa. Siswa yang 

memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap subjek tersebut. Siswa dengan minat kerja yang tinggi akan 

mempunyai keinginan bekerja yang tinggi setelah siswa tersebut lulus dari SMK, selain 

itu motivasi kerja yang tinggi akan mendorong untuk bekerja setelah siswa tersebut lulus, 

karena motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan kinerja seseorang 

(Uno, 2013:71). 

Tujuan pelaksanaan prakerin bagi siswa adalah untuk meningkatkan pemahaman dan 

memantapkan serta mengembangkan ilmu siswa yang didapat di sekolah dan diterapkan 

di Dunia Usaha dan Dunia Industri. Sejalan dengan penelitian Syahroni (2014), 

pelaksanaan prakerin bagi siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk 

memasuki dunia kerja, meningkatkan sikap profesional, memberikan kesesuaian materi 

terhadap relevansi pengetahuan siswa, dan mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. 

Sedangkan menurut Arini (2011:29), prestasi dan tanggung jawab terhadap pekerjaan 
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merupakan perilaku siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, siswa yang senantiasa 

memperhatikan prestasi dan tanggung jawab dalam bekerja maka akan meningkatkan 

minat berwirausaha.  

Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan: (1) 

Nasser (2014) menyatakan terdapat hubungan signifikan secara langsung antara prestasi 

prakerin dengan kesiapan berwirausaha; (2) Suratna (2007) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara prestasi prakerin dengan kesiapan kerja siswa SMK. 

Dengan kata lain prestasi prakerin memberi kontribusi yang signifikan terhadap kesiapan 

kerja siswa. 

Dari paparan tersebut dijelaskan bahwa tingginya pengalaman prakerin yang didapat 

dan dipahami siswa akan memungkinkan tingginya kesiapan siswa untuk berwirausaha, 

dan sebaliknya rendahnya pula kesiapan siswa untuk berwirausaha. Dengan kata lain 

kesiapan berwirausaha siswa akan semakin mantap jika memiliki prestasi prakerin yang 

baik. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Berwirausaha 

Kesiapan berwirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan respon 

atau reaksi dalam berwirausaha, baik menyelesai pekerjaan berwirausaha sesuai dengan 

ketentuan atau mempraktikkan tingkah laku berwirausaha. Kesiapan kerja untuk 

berwirausaha (kesiapan berwirausaha) siswa perlu ditumbuhkan sejak dini, tidak hanya 

pada tingkat SMK tetapi juga pada tingkat pendidikan sebelumnya, tentu saja dengan 

menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kesiapan dapat dibentuk selama 

belajar di SMK. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses pembentukan kesiapan 

berwirausaha ini. Slameto (2010:113) menyatakan kesiapan terbentuk dari tiga aspek, 

yaitu (1) kondisi fisik, mental, dan emosi, (2) kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan, 

dan (3) keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari. Sedangkan 

perilaku kewirausaha dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

memiliki kompetensi sedangkan faktor eksternalnya dalah lingkungan (Soedjono, 

1993:1).  

Berdasarkan hal tersebut, kesiapan berwirausaha dapat dibentuk dari aspek 

pengalaman. Aspek pengalaman dapat diperoleh siswa dari lingkungannya. Semakin 

banyak pengalaman yang diperoleh siswa maka siswa akan memiliki kesiapan yang tinggi 

karena pengalaman akan memberi bekal persiapan dalam menghadapi suatu yang baru. 
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Pengalaman diperoleh siswa selama belajar di lingkungan sekolah, di luar sekolah 

(DU/DI) serta di lingkungan keluarga. 

Pertama, pengalaman yang diperoleh siswa selama belajar di lingkungan sekolah 

dapat berupa kompetensi. Sejalan dengan penelitian (Santi, 2013) bahwa kompetensi 

keahlian memberikan bekal dasar (kesiapan) dalam berwirausaha berupa kemampuan 

kognitif, keterampilan (psikomotor) dan afektif sesuai keahlian masing-masing. Selain 

itu, pengetahuan tentang kewirausahaan dapat ditumbuhkan dari kompetensi 

matapelajaran kewirausahaan yang wajib diberikan pada siswa di semua jenjang dan 

program keahlian. Mata pelajaran kewirausahaan bertujuan agara siswa dapat 

mengaktualisasikan diri dalam perilaku berwirausaha dan berjiwa wirausaha. Isi dari 

matapelajaran kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena 

empiris yang terjadi di lingkungan siswa. Pembelajaran kewirausaha dapat menghasilkan 

perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan yang sangat terkait dengan cara mengelola 

usaha untuk membekali siswa agar dapat berusaha secara mandiri. Untuk dapat 

mempraktikkan teori yang didapat dari mata pelajaran kewirausahaan, di lingkungan 

sekolah menyediakan sarana untuk melatih jiwa kewirausahaan melalui kegitan pratik di 

unit produksi sekolah. Salah satu tujuan dari pelaksanaan unit produksi untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha guru maupun siswa SMK. 

Keterlibatan siswa pada kegiatan unit produksi secara langsung memberikan pengalaman 

yang berarti dalam menum-buhkan kesiapan berwirausaha. 

Kedua, pengalaman yang diperoleh siswa di luar lingkungan sekolah dapat berupa 

praktik magang (praktik kerja industri). Prakerin merupakan bentuk penyelenggaraan 

pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara siste-matik dan sinkron 

program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai keahlian 

profesional tertentu (Djojonegoro, 1998:79). 

Ketiga, pengalaman yang diperoleh di lingkungan keluarga. Lingkungan siswa yang 

beragam akan memberikan kontribusi bagi penanaman dan pembentukan kesiapan 

berwirausaha siswa beragam pula. Lingkungan keluarga yang kondusif dapat 

mendukungdan membantu menciptakan kesiapan berwirausaha dan berkembang sesuai 

dengan yang diharapkan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh 

setiap anak pada umumnya ketika anak dilahirkan. 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan konseptual diatas, dapat disimpulkan bahwa (1) 

pengalaman prakerin merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi kesiapan 

berwirausaha, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pengalaman prakerin terhadap tingkat kesiapan siswa SMK untuk berwirausaha 

serta melalui variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kesiapan berwirausaha, dan 

(2) faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesiapan berwirausaha siswa SMK yaitu faktor 

pengalaman di lingkungan sekolah (kompetensi keahlian, pengetahuan mata pelajaran 

kewirausahaan serta kegiatan pratik di unit produksi), faktor pengalaman di luar sekolah 

(pengalaman praktik kerja industri) dan faktor pendidikan di lingkungan keluarga. 
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ABSTRAK 

 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satu tujuannya adalah 

membekali siswanya memiliki keahlian pada bidang tertentu untuk menciptakan 

lapangan kerja baru (berwirausaha). Tujuan tersebut menuntut siswa harus 

memiliki kesiapan dalam berwirausaha, agar setelah lulus sekolah mereka dapat 

mandiri dengan membuka usaha sendiri. Salah satu faktor yang bisa 

mempengaruhi kesiapan berwirausaha siswa adalah relasi sosial yang 

dimilikinya. Siswa yang memiliki relasi sosial baik, akan mempermudah mereka 

dalam mendapatkan dukungan baik dari segi fisik, mental maupun modal yang 

bisa digunakan untuk berwirausaha. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk 
memaparkan kajian tentang: (1) konsep relasi sosial dan kesiapan berwirausaha 

yang seharusnya dimiliki oleh siswa SMK; (2) syarat dan komponen relasi sosial 

yang dapat berperan meningkatkan kesiapan berwirausaha siswa SMK. 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil 

kesimpulan: (1) relasi sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesiapan 

berwirausaha siswa SMK; (2) terbentuknya kesiapan berwirausaha siswa SMK 

dipengaruhi oleh seberapa besar relasi sosial yang dimilikinya; (3) relasi sosial 

bisa ditumbuhkan pada diri siswa melalui pendidikan di sekolah dengan 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya sebuah relasi sosial, selain itu 

siswa juga diajarkan secara langsung untuk berinteraksi dengan sesama teman 

sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penanaman relasi sosial tersebut pada 

akhirnya akan memperluas jaringan dan dukungan baik fisik, mental, maupun 

modal yang secara otomatis juga akan meningkatkan kesiapan berwirausaha 

siswa SMK. 

 

Kata kunci:  relasi sosial, kesiapan berwirausaha, SMK 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk mengembangkan 

pengetahuan dan kompetensi masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Salah satu 

pendidikan yang memiliki andil besar bagi peningkatan pengetahuan dan kompetensi 

masyarakat adalah pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah kejuruan di 

Indonesia berupaya mencetak lulusannya untuk siap bekerja pada bidang tertentu. 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 

menyebutkan bahwa, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan siswanya terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan 

menengah yang dimaksud disini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

mailto:deny.setiawan30@yahoo.co.id
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain membekali siswanya pada bidang 

keahlian tertentu untuk memasuki dunia kerja, juga mempersiapkan lulusannya untuk 

menciptakan lapangan kerja baru (berwirausaha). Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Mukhadis (2013: 8) yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi 

salah satunya mempunyai sisi substansi sebagai wahana pencipta atau pembuka lapangan 

kerja (job creator). Pencipta atau pembuka lapangan kerja yang dimaksud adalah 

menjadi seorang pengusaha mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang 

lain. 

Tujuan SMK yang telah dipaparkan di atas tentunya akan membuat siswa lebih 

siap untuk bekerja dan menjadi pengusaha mandiri setelah lulus sekolah, akan tetapi pada 

kenyataannya tidak demikian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2016 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk jenjang SMK mengalami peningkatan. 

Jumlah pengangguran yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,84 persen meningkat dibandingkan pada periode 

yang sama tahun lalu yaitu sebesar 9,05. Disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

6,95 persen, diploma 7,22 persen, universitas 6,22 persen, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) 5,76 persen, dan Sekolah Dasar (SD) ke bawah 3,44 persen. 

Data dari BPS di atas menunjukkan bahwa lulusan SMK saat ini masih banyak 

yang menjadi pengangguran terbuka. Salah satu faktor penyebabnya adalah siswa lebih 

cenderung untuk memilih menjadi pencari kerja (job seeker) saja daripada menciptakan 

lapangan kerja (job creator) (Rachmadi, 2015: 205). Kecenderungan seperti itu akan 

mengakibatkan banyak lulusan SMK bersaing memperebutkan lowongan pekerjaan yang 

jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya lulusan tiap tahunnya. Akhirnya banyak 

lulusan SMK yang tidak terserap ke dalam dunia kerja dan menganggur.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Santi (2013: 4) di SMK Negeri 1 

Purwosari menunjukkan bahwa lulusan yang terserap pada lapangan kerja rata-rata 

65,55%, belum bekerja rata-rata 6.91%, dan berwirausaha rata-rata 8,10%. Data tersebut 

memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa SMK masih cenderung untuk memilih 

bekerja pada dunia kerja daripada memilih untuk berwirausaha. Itu menunjukkan bahwa 

siswa SMK belum memiliki kesiapan berwirausaha, sehingga mereka lebih memilih 

untuk bekerja pada dunia kerja. Kondisi tersebut tidak akan terjadi apabila siswa sudah 

benar-benar memiliki kesiapan untuk berwirausaha. Mereka pasti akan lebih memilih 
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untuk membuka usaha sendiri mengingat persaingan mencari pekerjaan sekarang ini 

semakin sulit.  

Kurangnya kesiapan berwirausaha yang dimiliki oleh siswa SMK ini harus segera 

diatasi, agar masalah pengangguran di Indonesia bisa terselesaikan. Kesiapan 

berwirausaha siswa SMK bisa dibentuk melalui sebuah relasi sosial dengan teman 

sekolah, keluarga, dan masyarakat. Relasi sosial sangat diperlukan oleh siswa karena 

dengan adanya relasi sosial maka siswa akan memiliki hubungan salah satunya dengan 

rekan bisnis yang bisa menunjang usaha yang akan dibukanya. Siswa bisa mendapatkan 

ilmu dari teman bisnisnya tersebut, bahkan juga bisa mendapatkan bantuan modal untuk 

membuka usaha yang akan dijalankannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Fafchamps (2007) yang memperoleh kesimpulan bahwa akumulasi modal sosial terbukti 

memberikan peran yang sangat nyata dalam bisnis (kewiraushaan). Dua hal yang penting 

adalah jumlah pedagang lain yang dikenal dan jumlah orang yang siap membantu jika 

menghadapi permasalahan.  

Penelitian Brata (2004: 5) di Yogyakarta menemukan bahwa bagi seorang 

pedagang angkringan (pedagang makanan), jaringan sosial memainkan peranan dengan 

mengamati beberapa aspek, yaitu informasi peluang usaha, informasi tentang lokasi, 

mengatasi kebutuhan dana untuk usaha, menambah modal sosial. Modal sosial berupa 

jaringan yang telah membuka jalan untuk jaringan sosial yang ada dan bermanfaat dalam 

memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersifat informal, ketika bantuan formal dari 

pemerintah sangat terbatas. Hubungan sosial kekerabatan turut menentukan proses 

menjadi pedagang angkringan, dimana pengalaman teman ataupun kerabat dekat yang 

telah menjadi pedagang angkringan merupakan faktor penting, sehingga seseorang 

akhirnya bisa menjadi pedagang angkringan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tentang masih 

banyaknya pengangguran di Indonesia dan kurangnya kesiapan berwirausaha yang 

dimiliki oleh siswa SMK, maka perlu diadakan kajian dengan judul Peran Relasi Sosial 

dalam Meningkatkan Kesiapan Berwirausaha Siswa SMK. 
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PEMBAHASAN 

Konsep Kesiapan Berwirausaha dan Relasi Sosial yang Seharusnya Dimiliki oleh 

Siswa SMK 

1. Kesiapan Berwirausaha 

Wirausaha berasal dari bahasa Perancis (entreprende) yang berarti berusaha atau 

mengusahakan. Entrepreneur dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai wirausaha 

yang berasal dari kata ‘wira’, memiliki makna sebagai orang yang berani, teladan, utama, 

atau patut dicontoh, sedangkan usaha yang berarti kerja keras untuk memperoleh hasil 

atau menghasilkan sesuatu. Wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kreativitas dan 

semangat tinggi untuk bekerja dan berhasil dalam usahanya (Sari, 2012: 158). 

Kewirausahaan (enterpreneurship) menurut Hisrich (2008: 8) adalah proses untuk 

menciptakan sesuatu nilai yang baru dengan mencurahkan waktu dan usaha disertai 

asumsi keuangan, psikis, risiko sosial, dan mendapatkan penghargaan yang dihasilkan 

dari kepuasan pribadi. 

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya menjadi siap 

untuk memberikan respon/jawaban dengan cara tertentu terhadap situasi tertentu 

(Slameto, 2010: 113). Menurut Chaplin (2006: 419) kesiapan (readiness) dapat diartikan 

sebagai (a) keadaan siap siaga untuk mereaksi atau menanggapi sesuatu, (b) tingkat 

perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan dalam 

mempraktikkan sesuatu. Mulyasa (2003: 138) yang mengutip teori Piaget menjelaskan 

bahwa kesiapan merupakan suatu kemampuan untuk berformasi dalam melaksanakan 

tugas tertentu sesuai dengan tuntutan situasi yang sedang dihadapi. Terdapat tiga unsur 

yang mempengaruhi kesiapan yaitu, (a) kesiapan fisik; (b) kejiwaan, antara lain bebas 

dari konflik emosional; (c) pengalaman, berhubungan dengan keterampilan-keterampilan 

yang telah dipelajari sebelumnya.  

Berdasarkan pengertian kesiapan dan kewirausahaan yang telah dipaparkan di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesiapan berwirausaha adalah keseluruhan kondisi 

seseorang yang membuatnya menjadi siap untuk memberikan respon atau jawaban 

dengan cara tertentu dalam kegiatan berwirausaha. Respon dan jawaban yang diberikan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu perkembangan dari kematangan atau 

kedewasaan, kondisi fisik, mental, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan 

berwirausaha yang telah didapatkan sebelumnya. 
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Kesiapan berwirausaha merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh siswa 

SMK setelah mereka lulus dari sekolah. Adanya kesiapan berwirausaha ini, akan 

membuat mereka menjadi lebih siap untuk membuka usaha sendiri. Mereka tidak akan 

mengalami kesulitan apabila ingin memulai sebuah usaha, karena kemampuan untuk 

berwirausaha sudah dipersiapkan dengan matang dibangku sekolah. Kesiapan 

berwirausaha ini juga akan memberikan nilai lebih, tidak hanya bagi siswa itu sendiri 

melainkan juga untuk orang lain. Adanya sebuah usaha baru yang dibuka akan 

memberikan lowongan pekerjaan bagi orang lain dan bisa menjadi solusi untuk mengatasi 

jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Hal tersebut didukung dengan pendapat 

Buyung (2008) yang menyatakan bahwa pengembangan kewirausahaan diyakini akan 

memberi solusi bagi tingginya penganggur yang berpendidikan. 

Kesiapan seseorang dalam berwirausaha memiliki tiga kategori umum, yaitu 

kepribadian, keterampilan, dan motivasi (Muller, 2010). Kepribadian dalam hal ini 

merupakan watak seseorang untuk memiliki sifat-sifat sebagai wirausaha. Kepribadian 

untuk siap berwirausaha dapat ditinjau dari berorientasi ke masa depan, ketekunan, dan 

pengambilan risiko. Keterampilan berwirausaha dalam hal ini merupakan keterampilan 

seseorang untuk berwirausaha, keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki dalam 

berwirausaha adalah keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan membangun 

jaringan, dan keterampilan persuasi. Motivasi adalah pemberian daya gerak yang 

menciptakan kegairahan kerja  seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Malayu, 2003: 

95). 

Ada beberapa hal terkait dengan kesiapan berwirausaha yang harus diperhatikan 

bagi seseorang ketika akan memasuki dunia usaha, yaitu: (a) meningkatkan rasa percaya 

diri dengan cara mengetahui dan memahami tentang suatu hal yang akan kita lakukan dan 

jalankan; (b) berusaha selalu fokus pada sasaran; (c) adanya sumber daya, meliputi: orang, 

peralatan, dana, teknologi, informasi, dan waktu; (d) mempelajari cara mengenal risiko 

dan mengatasi risiko; (e) berorientasi kemasa depan; (f) selalu mencoba berinovasi; dan 

(g) memahami segala aspek untuk meningkatkan rasa tanggung jawab (Nitisusastro, 

2009:82). 

Menurut Slameto (2010: 113) kesiapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

(a) kondisi fisik, mental dan emosional. Kondisi fisik yang dimaksud adalah kondisi fisik 
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yang temporer (seperti lelah, keadaan alat indera dan lain-lain). Kondisi mental 

menyangkut kecerdasan, sebagai contoh anak yang berbakat memungkinkan untuk 

melaksanakan tugas dengan lebih baik dari pada yang tidak memiliki bakat. Kondisi 

emosional juga mempengaruhi kesiapan untuk berbuat sesuatu; (b) kebutuhan-kebutuhan, 

motif dan tujuan. Kebutuhan bisa mendorong adanya sebuah usaha atau membuat 

seseorang untuk berbuat sesuatu, sehingga jelas ada hubungannya dengan kesiapan; (c) 

keterampilan, pengetahuan dan pengertian lainnya yang telah dipelajari sebelumnya.  

Ciri-ciri pokok yang harus dipersiapkan oleh seorang wirausahawan menurut 

Soemanto (1999: 45) adalah (a) moral yang tinggi, (b) sikap mental wirausaha, (c) 

kepekaan terhadap lingkungan keterampilan wirausaha. Meredith (2005: 5-6) juga 

menjelaskan bahwa sifat-sifat yang harus dipersiapkan dan dimiliki oleh seorang 

wirausahawan adalah: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan.  

Berdasarkan beberapa kajian literatur tentang kesiapan berwirausaha yang telah 

dipaparkan, bisa diambil kesimpulan bahwa kesiapan berwirausaha merupakan faktor 

yang sangat penting bagi siswa SMK. Kesiapan berwirausaha ini nantinya berguna bagi 

siswa ketika mereka sudah lulus dari sekolah dan ingin terjun ke dunia kerja. Siswa tidak 

akan mengalami kesulitan ketika akan membuka usaha, dan bisa mandiri untuk membuka 

usaha sendiri. Kesiapan berwirausaha ini tentunya harus diajarkan kepada siswa sejak 

dibangku sekolah menengah kejuruan melalui tiga faktor, yaitu pengetahuan, 

kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan. 

Pengetahuan merupakan faktor yang bisa membuat seseorang bisa melakukan 

suatu kegiatan tertentu. Adanya pengetahuan yang baik akan membuat seseorang 

melakukan kegiatan dengan baik pula sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Siswa SMK harus dibekali dengan pengetahuan tentang berwirausaha yang baik, agar 

nantinya mereka siap untuk melakukan usaha tersebut. Kepribadian merupakan nilai-nilai 

yang tercermin dari dalam diri seseorang. Siswa harus dibekali dengan kepribadian 

seorang wirausawan, agar mereka bisa mengaplikasikan nilai-nilai kewiraushaan yang 

diperolehnya tersebut dalam setiap kegiatannya. Kepribadian disini dapat berupa percaya 

diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, 

dan berorientasi ke masa depan. Kebutuhan-kebutuhan merupakan dorongan yang 

membuat seseorang untuk berbuat sesuatu. Siswa juga harus diajarkan tentang kebutuhan 
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apa saja yang diperlukan bagi seorang wirausahawan. Kebutuhan-kebutuahan disini bisa 

berupa tempat, modal, jaringan, orang, saran dan masukan dari orang lain.  

2. Relasi Sosial 

Relasi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, 

individu yang satu mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat 

adanya hubungan yang saling timbal-balik. Hubungan tersebut bisa antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok (Walgito, 

2008: 57). Setiap orang bergaul dengan orang lain, bersalaman, atau bahkan bermusuhan. 

Semua tindakan tersebut merupakan ciri dari timbal balik yang artinya melibatkan kedua 

belah pihak. Tindakan seperti ini yang dinamakan sebagai hubungan sosial atau relasi 

sosial (Muin, 2007: 59).  

Relasi sosial adalah suatu proses dimana individu memperhatikan, merespon 

terhadap individu lain, sehingga dibalas dengan suatu tingkah laku tertentu. Tingkah laku 

individu akan direspon oleh individu lain sehingga akan mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki tingkah laku individu tersebut atau sebaliknya. Relasi sosial selalu 

mengikutsertakan pengaruh dua arah yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi 

(Mar’at, 2008: 107). Relasi sosial merupakan hubungan antar individu yang timbul karena 

adanya interaksi sosial. Relasi sosial merupakan interaksi sosial yang didasari oleh rasa 

simpati, empati, dan kepedulian terhadap sesama (Abdullah, 2008: 28). Berdasarkan 

beberapa pendapat yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa relasi sosial adalah 

hubungan timbal balik (interaksi) yang didasari oleh rasa simpati, empati, dan kepedulian 

antara individu satu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok. 

Bentuk relasi sosial juga dikenal sebagai proses sosial, salah satu contoh dari 

proses ini adalah proses asosiatif (Wibowo, 2007: 31). Menurut Ferdinand Tonnies yang 

dikutip oleh Wibowo (2007: 31) Hubungan sosial asosiatif dalam masyarakat terwujud 

dari adanya kehendak rasional antar elemen masyarakat. Kehendak rasional di sini 

maksudnya adalah segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan 

norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses asosiatif merupakan semua bentuk hubungan 

sosial yang mengarah pada semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang 

berhubungan. Bentuk dari proses ini adalah kerja sama (Cooperation). 
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Kerja sama akan muncul apabila didasarkan pada kesadaran akan adanya 

persamaan kepentingan diantara sebuah kelompok. Bekerja sama merupakan upaya untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih mudah dicapai. Kerja sama dapat dibedakan 

menjadi empat, yaitu: (a) kerja sama spontan, kerja sama yang sama sekali tidak pernah 

direncanakan sebelumnya. Contohnya seseorang yang bekerja sama dengan orang lain 

yang ditemuinya dijalan untuk menyingkirkan sebuah pohon yang tumbang dan 

mengganggu kelancaran lalu lintas kendaran; (b) kerja sama langsung, misalnya ketika 

seorang kakak dan beradik yang diperintah oleh ayahnya untuk membersihkan parit di 

depan rumah; (c) kerja sama kontrak, kerja sama yang telah diadakan perundingan dan 

perjanjian antara orang yang bekerja sama, misalnya perjanjian pembagian hasil panen 

antara pemilik sawah dan pengelola sawah; (d) kerja sama tradisional, kerja sama ini 

mengarah pada kerja sama dalam lingkungan masyarakat yang sudah ada sejak zaman 

dahulu, misalnya seperti gotong royong antar masyarakat desa untuk memperbaiki sebuah 

jembatan. 

Bentuk dari sebuah relasi sosial dapat berupa kerja sama antar individu satu 

dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 

Relasi sosial harus diajarkan kepada siswa, agar mereka bisa memiliki relasi (jaringan) 

dengan orang lain yang nantinya hal tersebut berguna untuk mendukung usaha yang 

mereka jalankan. Relasi sosial yang bisa diajarkan kepada siswa salah satunya adalah 

sebuah kerja sama. Kerja sama ini merupakan faktor yang sangat penting ketika seseorang 

ingin membuka sebuah usaha. Adanya sebuah kerja sama dengan orang lain, akan 

memudahkan kita dalam hal mendapatkan bantuan baik berupa modal, tempat, saran, dan 

masukan yang akan berguna untuk membangun usaha yang akan dijalankan. 

 

Syarat dan Komponen Relasi Sosial yang Dapat Berperan Meningkatkan Kesiapan 

Berwirausaha Siswa SMK 

Relasi sosial mempunyai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hubungan 

sosial (Abdullah, 2008: 29-32). Ada beberapa macam faktor penyebab terjadinya relasi 

sosial, yaitu sebagai berikut:  

1. Faktor Sosial  

Faktor sosial merupakan faktor yang sangat sering dan bahkan hampir setiap hari 

kita jumpai. Seorang individu pasti tidak akan terlepas dari yang namanya membutuhkan 
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bantuan terhadap individu lain dan hal tersebut menunjukkan bahwa manusia merupakan 

mahkluk sosial. Adanya ketergantungan mendorong individu untuk melakukan hubungan 

sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Faktor Ekonomi  

Faktor ekonomi merupakan kepentingan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kebutuhan hidup seseorang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan interaksi 

dan hubungan sosial dengan orang lain. Apabila kita memerlukan bahan makanan, kita 

pastinya akan membeli di pasar atau supermarket tanpa harus menanam sendiri. Jika kita 

membutuhkan pakaian, kita bisa membelinya di toko atau mendatangi penjahit pakaian 

tanpa harus membuatnya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi 

mendorong terbentuknya hubungan sosial antar individu. 

3. Faktor Pendidikan  

Faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi relasi sosial individu. Manusia ketika 

ingin belajar pastinya memerlukan bantuan dari seorang guru dalam mentransfer ilmu dan 

pengetahuan. Pengetahuan juga dapat diperoleh baik melalui media maupun interaksi 

langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk memperoleh pendidikan 

juga menjadi pendorong terbentuknya hubungan sosial.  

Relasi sosial tidak akan pernah terlepas dari proses sosial (interaksi sosial). Relasi 

sosial pasti membutuhkan adanya interaksi yang dilakukan antara individu satu dengan 

individu lain untuk bisa menjalin hubungan, sehingga banyak literatur yang menyamakan 

syarat terjadinya relasi sosial dan interaksi sosial. Secara lebih rinci Soekanto (2012: 58), 

menjelaskan bahwa interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, 

yaitu:  

 

1. Kontak sosial  

Kontak berasal dari bahasa Latin  con  atau  cum  yang artinya (bersama-sama) 

dan  tango (yang artinya menyentuh), jadi secara harafiah dapat diartikan “bersama-sama 

menyentuh”. Tetapi kontak sosial tidak harus secara fisik menyentuh atau terjadi 

hubungan badaniah, oleh karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain 

tanpa menyentuhnya, mengingat dengan semakin canggihnya berbagai media teknologi 

sekarang ini. Suatu kontak dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi 

apabila yang mengadakan hubungan secara langsung bertemu dan berhadapan muka (face 
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to face). Kontak sekunder merupakan kontak yang terjadi apabila seseorang yang 

melakukan kontak dengan orang lain dilakukan tidak secara langsung bertemu dan 

berhadapan muka secara  face to face, tetapi melalui perantara dengan menggunakan 

berbagai teknologi komunikasi informasi modern seperti telepon, ponsel dengan berbagai 

jenisnya, internet, dan lainnya.  

Kontak sosial dapat terjadi dalam tiga bentuk (Soekanto, 2012: 59), yaitu (a) 

antara orang-perorangan, (b) antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia 

atau sebaliknya, (c) antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 

Suatu kontak sosial tidak sekedar bergantung pada tindakan, akan tetapi juga tanggapan 

atau reaksi terhadap tindakan tersebut. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. 

Kontak yang bersifat positif akan mempengaruhi pada kerja sama, sedangkan kontak 

negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan 

relasi. 

2. Komunikasi  

Komunikasi merupakan reaksi seseorang terhadap perilaku orang lain yang 

berwujud melalui pembicaraan, gerak badaniah maupun berupa sikap. Komunikasi bisa 

memunculkan berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Misalnya, 

sebuah senyuman dapat diartikan sebagai keramah tamahan, sikap bersahabat, atau 

bahkan sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Contoh lain seperti 

lirikan mata yang dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa orang yang bersangkutan merasa 

kurang senang atau bahkan sedang marah. Komunikasi juga memungkinkan terjadinya 

kerja sama antara individu satu dengan individu yang lain atau antara kelompok-

kelompok manusia dan komunikasi merupakan salah satu syarat untuk terbentuknya 

sebuah kerja sama. 

Berdasarkan kajian dari berbagai literatur yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa relasi sosial bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial, 

ekonomi, pendidikan. Faktor-faktor tersebut bisa memicu timbulnya kesiapan 

berwirausaha siswa. Kita tahu bahwa kesiapan berwirausaha bisa dipengaruhi oleh 

pengetahuan, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan. Siswa ketika ingin berwirausha 

pastinya membutuhkan suatu pengetahuan tentang usaha yang akan dibukanya, 

pengetahuan tersebut bisa didapatkan melalui bangku pendidikan (sekolah) maupun 
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melalui adanya relasi sosial dengan orang lain yang sudah membuka usaha yang sama 

sebelumnya.  

Siswa juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan ketika akan membuka sebuah 

usaha, misalnya membutuhkan modal untuk membuka usaha. Modal tersebut bisa 

didapatkan melalui adanya relasi sosial dengan orang lain yang mempunyai modal 

tersebut. Berdasarkan contoh-contoh tersebut bisa kita lihat bahwa relasi sosial berperan 

dalam meningkatkan kesiapan berwirasuaha siswa SMK. Semakin banyak dan bagus 

relasi sosial yang dimiliki oleh siswa maka mereka akan merasa siap untuk berwirasuaha. 

Hal tersebut juga didukung dengan pendapat Malayu (2003: 95) yang menyatakan bahwa 

salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam berwirausaha adalah keterampilan 

dalam membangun jaringan. Jaringan yang dimaksud disini adalah hubungan sosial 

dengan orang lain.       

Relasi sosial bisa diajarkan pada diri siswa melalui pendidikan di sekolah dengan 

memberikan pengetahuan tentang bagaimana relasi sosial itu dan pentingnya sebuah 

relasi sosial. Siswa juga diajarkan secara langsung untuk berinteraksi dengan melakukan 

kontak sosial dan berkomunikasi kepada sesama teman sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Adanya pemberian pengetahuan tentang relasi sosial dan praktik secara 

langsung kepada siswa, maka pada akhirnya akan memperluas jaringan dan dukungan 

baik fisik, mental, maupun modal yang secara otomatis juga akan meningkatkan kesiapan 

berwirausaha siswa SMK. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) relasi sosial bisa berperan meningkatkan kesiapan berwirasuaha siswa melalui 

beberapa faktor, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Faktor-faktor tersebut bisa 

memicu timbulnya kesiapan berwirausaha siswa. Semakin banyak dan bagus relasi sosial 

yang dimiliki oleh siswa maka mereka akan merasa siap untuk berwirasuaha. Relasi sosial 

memiliki dua syarat yang harus dipenuhi agar bisa terjadi interaksi sosial, yaitu kontak 

sosial dan komunikasi. Kedua syarat ini harus ada, apabila salah satu dari keduanya tidak 

ada, maka interaksi sosial tidak akan bisa berjalan dengan baik; (2) terbentuknya kesiapan 

berwirausaha siswa SMK dipengaruhi oleh seberapa besar relasi sosial yang dimilikinya; 

(3) relasi sosial bisa ditumbuhkan pada diri siswa melalui pendidikan di sekolah dengan 
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memberikan pengetahuan tentang pentingnya sebuah relasi sosial, selain itu siswa juga 

diajarkan secara langsung untuk berinteraksi dengan sesama teman sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Penanaman relasi sosial tersebut pada akhirnya akan memperluas jaringan 

dan dukungan baik fisik, mental, maupun modal yang secara otomatis juga akan 

meningkatkan kesiapan berwirausaha siswa SMK. 
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ABSTRAK 

 
Tuntutan perkembangan infrastruktur kebutuhan bandwidth berbanding 

lurus dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan pada bidang 

Teknik Instalasi Fiber Optik. SMK perlu menyikapi keadaan ini sehingga mampu 

memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan agar lulusannya menjadi 

tenaga kerja yang produktif. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan 

Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik untuk mencapai SKKNI (Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

ketercapaian sarana dan prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik 

untuk mencapai SKKNI. Rancangan penelitian ini adalah kuantitatif. 

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi. Metode yang digunakan 

adalah deskriptif. Deskripsi data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: (1) 

Kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan PerMen 

No.40 Tahun 2008 termasuk kriteria sangat baik; (2) Kesesuaian sarana 

Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan 

SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi termasuk kriteria sangat baik.  

 

Kata kunci :  laboratorium, fiber optik, analisis, ketercapaian 

 

 

PENDAHULUAN  

Pertumbuhan pengguna Internet di Indonesia sangat pesat. Jumlah pengguna 

internet tumbuh signifikan menembus 100 juta jiwa pada Tahun 2015 (MarkPlus Insight, 

2013). Cara mengantisipasi kebutuhan bandwidth dilakukan dengan penyediaan 

infrastruktur broadband untuk menambah jumlah bandwidth. Tuntutan perkembangan 

infrastruktur kebutuhan bandwidth berbanding lurus dengan SDM yang memiliki 

kemampuan pada bidang Teknik Instalasi Fiber Optik. Ketersediaan tenaga kerja pada 

sektor tersebut diperkirakan baru mencapai 4 juta orang (Budianto, 2013). Beberapa SMK 

yang melihat peluang besar dengan perkembangan migrasi broadband memasukkan 

materi Teknik Instalasi Fiber Optik dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut maka 

dibutuhkan Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik untuk mencapai standar 

kompetensi sesuai SKKNI. Keberadaan Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik yang 

masih relatif baru dikembangkan tersebut menarik untuk dikaji karena belum memiliki 
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standar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan 

PerMen No.40 Tahun 2008? 

2. Bagaimana kesesuaian sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan 

standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi? 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah kuantitatif. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif. Rancangan penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau memaparkan kesesuaian sarana prasarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik untuk mencapai kompetensi sesuai SKKNI.  

Obyek penelitian ini adalah prasarana dan sarana Laboratorium Teknik Instalasi 

Fiber Optik di SMK Telkom Malang, SMK Telkom Jakarta, dan SMK Telkom 

Purwokerto. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Instrumen penelitiannya adalah 

checklist yang digunakan untuk melihat kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 serta kesesuaian sarana 

Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang 

dilihat dari Sertifikasi Kompetensi. Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini divalidasi oleh 3 (tiga) validator yakni, Prof. H. Ahmad Sonhadji K.H., M.A, Ph.D 

selaku ahli bidang Laboratorium Pendidikan Kejuruan, Dr. Ahmad Dardiri, M.Pd selaku 

ahli dan pengampu mata kuliah Laboratorium Pendidikan Kejuruan, serta Soelarso, S.T. 

selaku ahli dan assessor level 1 bidang Teknik Instalasi Fiber Optik. Hasil validasi ahli 

terakhir menunjukkan jumlah seluruh butir yang dipakai untuk variabel kesesuaian 

prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 

sebanyak 55 (lima puluh lima) item. Variabel kesesuaian sarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari 

Sertifikasi Kompetensi memiliki 86 (delapan puluh enam) item. 

Analisis deskriptif penelitian ini, mengacu pada nilai tendensi sentral terhadap 

sebaran data yang terdiri dari distribusi frekuensi, rerata (mean) rentang, standar deviasi, 
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dan histogram. Perhitungan analisis data menggunakan bantuan komputer program 

aplikasi SPSS. 

Perolehan nilai tendensi sentral rerata (mean) dari setiap item, menggunakan rerata 

ideal sebagai norma pembanding untuk menentukan kategori. Pedoman penentuan 

kategori menurut Koyan(2007) yaitu sebagai berikut: 

Mi + 1,5 SDi ≤ x < Mi + 3 SDi  = Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ x < Mi + 1,5 SDi = Baik 

Mi - 0,5 SDi ≤ x < Mi + 0,5 SDi = Cukup Baik 

Mi - 1,5 SDi ≤ x < Mi - 0,5 SDi = Kurang Baik 

Mi - 3 SDi ≤ x < Mi - 1,5 SDi  = Sangat Kurang Baik 

Untuk menghitung besarnya rerata ideal (Mi) dan simpangan baku ideal (SDi), digunakan 

rumus: 

Mi = ½ (nilai ideal tertinggi + nilai ideal terendah) 

SDi = 1/6 (nilai ideal tertinggi – nilai ideal terendah) 

Berdasarkan hasil perhitungan rerata ideal (Mi) dan standar deviasi (SDi) dapat 

disusun kategori skor instrumen lembar observasi tampak pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 

3. 

Tabel 1.  Klasifikasi Skor Lembar Observasi Kesesuaian Prasarana Laboratorium 

Teknik Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 serta Kesesuaian 

Sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan 

SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 
No. Prasarana Sarana  Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

41.25 ≤ x < 55 

32.08 ≤ x < 41.25 

22.92 ≤ x < 32.08 

13.75 ≤ x < 22.92 

0 ≤ x < 13.75 

64.5 ≤ x < 85.99 

50.17 ≤ x < 64.5 

35.84 ≤ x < 50.17 

21.51 ≤ x < 35.84 

0 ≤ x < 21.51 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 

 

Kriteria tiap sub variabel pada variabel kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Klasifikasi Skor Lembar Observasi Kesesuaian Prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber 

Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 
No. Lahan Bangunan  Kelengkapan 

Penunjang 

Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11.25 ≤ x < 15 

8.75 ≤ x < 11.25 

6.25 ≤ x < 8.75 

3.75 ≤ x < 6.25 

0 ≤ x < 3.75 

24.75 ≤ x < 33 

19.25 ≤ x < 24.75 

13.75 ≤ x < 19.25 

8.25 ≤ x < 13.75 

0 ≤ x < 8.25 

5.25 ≤ x < 7 

4.08 ≤ x < 5.25 

2.92 ≤ x < 4.08 

1.75 ≤ x < 2.92 

0 ≤ x < 1.75 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 
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Kriteria tiap sub variabel pada variabel kesesuaian sarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari 

Sertifikasi Kompetensi disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Klasifikasi Skor Lembar Observasi Kesesuaian Sarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan Standar Sarana Kebutuhan SKKNI yang Dilihat dari 

Sertifikasi Kompetensi 

No. Perabot Peralatan 
Media 

Pendidikan 

Perlengkapan 

Lain 
Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 ≤ x < 7.99 

4.67 ≤ x < 6 

3.34 ≤ x < 4.67 

2.01 ≤ x < 3.34 

0 ≤ x < 2.01 

46.50 ≤ x < 61.99 

36.17 ≤ x < 46.50 

25.84 ≤ x < 36.17 

15.51 ≤ x < 25.84 

0 ≤ x < 15.51 

4.5 ≤ x < 6 

3.5 ≤ x < 4.5 

2.5 ≤ x < 3.5 

1.5 ≤ x < 2.5 

0 ≤ x < 1.5 

7.51 ≤ x < 10.01 

5.84 ≤ x < 7.51 

4.17 ≤ x < 5.84 

2.5 ≤ x < 4.17 

0 ≤ x < 2.5 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 

 

Analisis data akhir di dalam penelitian menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi 

frekuensi memudahkan interpetasi informasi yang semula berbentuk angka ke dalam 

kategori yang sesuai dengan panjang kelas untuk setiap interval kelas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran karakteristik distribusi skor masing-masing variabel disajikan skor 

tertinggi, skor terendah, harga rerata, simpangan baku, varians, median, modus, histogram 

dan kategori masing-masing variabel yang diteliti. Hasil analisis statistik deskriptif dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Statistik Deskriptif Kesesuaian Prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan 

PerMen No.40 Tahun 2008 serta Kesesuaian Sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan 

Standar Sarana Kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Prasarana 3 3.00 43.00 46.00 45.0000 1.73205 3.000 

Sarana 3 14.00 61.00 75.00 67.6667 7.02377 49.333 

Valid N (listwise) 3       

 

A. Kesesuaian Prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan 

PerMen No.40 Tahun 2008 

Deskripsi data tentang variabel kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik Instalasi 

Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 diukur menggunakan lembar observasi 

yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) butir pernyataan sub indikator, tampak pada Tabel 

5. 
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Tabel 5 Distribusi Skor Frekuensi (f) dan Persentase (%) Kesesuaian Prasarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 
Prasarana 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

43.00 1 33.3 33.3 33.3 

46.00 2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

Grafik histogram distribusi frekuensi kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 disajikan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1 Grafik Distribusi Frekuensi Kesesuaian Prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik 

dengan PerMen No.40 Tahun 2008 
 

Gambar 1 menjelaskan bahwa nilai rata-rata variabel kesesuaian prasarana 

Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 sebesar 45 

dan standar deviasi 1,732. Hal ini dapat diartikan bahwa kategori kesesuaian prasarana 

Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 termasuk 

kriteria sangat baik.  

Detail variabel berdasarkan sub variabel lembar observasi, maka gambaran data 

statistik kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan PerMen 

No.40 Tahun 2008 disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6 Data Statistik Kesesuaian Prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan PerMen 

No.40 Tahun 2008 
Statistics 

 Lahan Bangunan Kelengkapan_Penunjang 

N 
Valid 3 3 3 

Missing 0 0 0 

Mean 10.3333 28.3333 6.3333 

Median 9.0000 28.0000 6.0000 

Mode 9.00 27.00a 6.00 
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Std. Deviation 2.30940 1.52753 .57735 

Variance 5.333 2.333 .333 

Range 4.00 3.00 1.00 

Minimum 9.00 27.00 6.00 

Maximum 13.00 30.00 7.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Skor rata-rata variabel kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber 

Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 berdasarkan sub variabel lembar observasi 

disajikan dalam bentuk grafik, yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Grafik Rerata Variabel Kesesuaian Prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik 

dengan PerMen No.40 Tahun 2008 
 

Gambar 2 menjelaskan bahwa nilai rata-rata sub variabel lahan sebesar 10,33 

menunjukkan bahwa kategori sub variabel lahan termasuk kriteria  baik. Nilai rata-rata 

sub variabel bangunan sebesar 28,33 menunjukkan bahwa kategori sub variabel bangunan 

termasuk kriteria sangat baik. Nilai rata-rata sub variabel kelengkapan penunjang sebesar 

6,33 menunjukkan bahwa kategori sub variabel kelengkapan penunjang termasuk kriteria 

sangat baik. 

B. Kesesuaian Sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan Standar 

Sarana Kebutuhan SKKNI yang Dilihat dari Sertifikasi Kompetensi. 

Deskripsi data tentang variabel kesesuaian sarana Laboratorium Teknik Instalasi 

Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi 

Kompetensi diukur menggunakan lembar observasi yang terdiri dari 86 (delapan puluh 

enam) butir pernyataan indikator.  

Gambaran skor frekuensi (f) dan persentase (%) kesesuaian sarana Laboratorium 

Teknik Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari 

Sertifikasi Kompetensi disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7 Distribusi Skor Frekuensi (f) dan Persentase (%) Kesesuaian Sarana Laboratorium Teknik Instalasi 

Fiber Optik dengan Standar Sarana Kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 
Sarana 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

61.00 1 33.3 33.3 33.3 

67.00 1 33.3 33.3 66.7 

75.00 1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

Grafik histogram distribusi frekuensi kesesuaian sarana Laboratorium Teknik 

Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari 

Sertifikasi Kompetensi disajikan pada Gambar 3. 

  
Gambar 3 Grafik Distribusi Frekuensi Kesesuaian sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber 

Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 
 

Gambar 3 menjelaskan bahwa nilai rata-rata variabel kesesuaian sarana 

Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang 

dilihat dari Sertifikasi Kompetensi sebesar 67,67 dan standar deviasi 7,024. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kategori kesesuaian sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik 

dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 

termasuk kriteria sangat baik. 

Detail variabel berdasarkan sub variabel lembar observasi, berupa gambaran data 

statistik kesesuaian sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan standar 

sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi disajikan pada Tabel 

8. 
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Tabel 8 Data Statistik Kesesuaian Sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik dengan Standar Sarana 

Kebutuhan SKKNI yang Dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 
Statistics 

 Perabot Peralatan Media_Pendidikan Perlengkapan_Lain 

N 
Valid 3 3 3 3 

Missing 0 0 0 0 

Mean 6.6667 47.0000 6.0000 8.0000 

Median 7.0000 48.0000 6.0000 8.0000 

Mode 7.00 41.00a 6.00 6.00a 

Std. Deviation .57735 5.56776 .00000 2.00000 

Variance .333 31.000 .000 4.000 

Range 1.00 11.00 .00 4.00 

Minimum 6.00 41.00 6.00 6.00 

Maximum 7.00 52.00 6.00 10.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Skor rata-rata variabel kesesuaian sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik 

dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 

berdasarkan sub variabel lembar observasi disajikan dalam bentuk grafik, yang dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4 Grafik Rerata Variabel Kesesuaian Sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik 

dengan Standar Sarana Kebutuhan SKKNI yang Dilihat dari Sertifikasi Kompetensi 

 

Gambar 4 menjelaskan bahwa nilai rata-rata sub variabel perabot sebesar 6,67 

menunjukkan bahwa kategori sub variabel perabot termasuk kriteria  sangat baik. Nilai 

rata-rata sub variabel peralatan sebesar 47,00 menunjukkan bahwa kategori sub variabel 

peralatan termasuk kriteria sangat baik. Nilai rata-rata sub variabel media pendidikan 

sebesar 6,00 menunjukkan bahwa kategori sub variabel media pendidikan termasuk 

kriteria sangat baik. Nilai rata-rata sub variabel media pendidikan sebesar 6,00 

menunjukkan bahwa kategori sub variabel media pendidikan pada variabel termasuk 

kriteria sangat baik. 
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Secara keseluruhan data yang diperoleh menunjukkan variabel penelitian termasuk 

kriteria baik dan sangat baik. Data diperoleh berdasarkan kesesuaian keberadaan bukan 

pada jumlah yang dibutuhkan untuk Kegiatan Belajar Mengajar. 

 

KESIMPULAN 

Nilai rata-rata variabel kesesuaian prasarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber 

Optik dengan PerMen No.40 Tahun 2008 sebesar 45 dan standar deviasi 1,732 yang 

menunjukkan kategori termasuk kriteria sangat baik.  

Nilai rata-rata variabel kesesuaian sarana Laboratorium Teknik Instalasi Fiber Optik 

dengan standar sarana kebutuhan SKKNI yang dilihat dari Sertifikasi Kompetensi sebesar 

67,67 dan standar deviasi 7,024 yang menunjukkan kategori termasuk kriteria sangat 

baik. 

Kriteria dilihat dari kesesuaian bukan jumlah yang dibutuhkan untuk Kegiatan 

Belajar Mengajar. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Budianto, Arif. (2013). Hingga 2015 Indonesia Butuh 6 juta Tenaga IT, (Online), 

(http://ekbis.sindonews.com/read/2013/08/27/34/776027/hingga-2015-

indonesia-butuh-6-juta-tenaga-it), diakses 13 Januari 2014. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. (2010). Instrumen Standar Sarana 

dan Prasarana, (Online), (https://www.akhmadsudrajat .files. 

wordpress.com%2F2010%2F09%2F5-instrumen-standar-sarpras1.doc), diakses 

6 April 2014. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. (2010). Juknis Analisis Standar Sarana 

dan Prasarana, (Online), (https://www.google.com/url?sa =t&rct= 

j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=ht

tp%3A%2F%2Fteguhsasmitosdp1.files.wordpress.com.pdf.), diakses 6 April 

2014. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2013). Data PSMK 2013, (Online), 

(http://datapokok.ditpsmk.net/), diakses 16 Februari 2014. 

Direktur TPCC. (2013). Tempat Uji Kompetensi Teknisi Instalasi Fiber Optik. Bandung: 

Telkom PCC. 

Kepala TUK Moklet. (2013). Cek List Verifikasi Prasarana dan Sarana Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). Malang: TUK Moklet. 

Koyan. 2007. Teknik Analisis Data Kuantitatif. Singaraja: Program Studi Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. 



 

498 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

EFIKASI DIRI YANG BERPENGARUH 

TERHADAP INTESI BERWIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI 

(TECHNOPRENEURSHIP) 

 

Irfan Ramadhani1, Syaad Patmantara2, Machmud Sugandi3 
123)Pendidikan Kejuruan, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 

 
irfanptic2011@gmail.com 

 

 
ABSTRAK 

 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan 

kelas menengah atas yang menyiapkan lulusannya untuk siap memasuki dunia 

kerja dan menjadi tenaga kerja yang kompeten baik menjadi pekerja pada tingkat 

menengah maupun menjadi pekerja mandiri atau disebut dengan wirausaha. 

Untuk menjadi pekerja mandiri disini siswa lulusan SMK seharusnya diberi 

bekal yaitu kemampuan dan keterampilan untuk bisa menciptakan lapangan 

kerja secara mandiri atau berwirausaha. Kewirausahaan merupakan sebuah 

tonggak perekonomian yang penting bagi sebuah negara. Kewirausahaan perlu 

dikembangkan dengan usaha sadar dan sungguh-sungguh. Jika seorang 

wirausahawan setengah-setengah dalam menjalankan usahanya akan 

mengakibatkan usaha tersebut tidak stabil dan berakhir menjadi kegagalan. 

Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan menginteralisasi intensi 

berwirausaha khususnya wirausaha berbasis teknologi atau technopreneurship 

yang mantap dalam diri setiap individu. Technopreneurship merupakan proses 

sinergi dari kemampuan yang kuat pada penguasaan teknologi serta pemahaman 

menyeluruh tentang konsep kewirausahaan. Untuk memiliki intensi 

berwirausaha yang baik maka seseorang khususnya siswa-siswi SMK harus 

memiliki efikasi diri yang baik. Efikasi diri merupakan persepsi individu akan 

keyakinan kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diharapkan.  

 

Kata Kunci : Intensi berwirausaha, technopreneurship, efikasi diri 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan harus bisa mencerminkan sebuah proses memanusiakan manusia, yang 

dimana memiliki artian bahwa pendidikan tersebut harus bisa mengaktualisasikan semua 

potensi yang dimiliki oleh siswa-siswinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan 

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat luas ketika mereka 

masih menempuh pendidikan tersebut atau ketika mereka sudah lulus dari lembaga 

pendidikan tersebut. Salah satu lembaga pada jalur pendidikan formal yang menyiapkan 

lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia industri atau bekerja, diantaranya melalui 

sektor pendidikan kejuruan yang dimana didalam pendidikan kejuruan tersebut memiliki 

bermacam-macam bidang keahlian. Pendidikan kejuruan menurut Callhoun dan Finch 

(dalam Sonhadji, 2014: 154) merupakan pendidikan yang terorganisasi yang dimana 
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pendidikan kejuruan secara langsung menyiapkan individu lulusannya untuk memasuki 

dunia kerja. Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik, dimana karakteristik tersebutlah 

yang membedakan antara pendidikan kejuruan dengan pendidikan formal lainnya seperti 

pendidikan menengah atas. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan kelas 

menengah atas yang menyiapkan lulusannya untuk siap memasuki dunia kerja dan 

menjadi tenaga kerja yang kompeten baik menjadi pekerja pada tingkat menengah 

maupun menjadi pekerja mandiri atau disebut dengan wirausaha. Untuk menjadi pekerja 

mandiri disini siswa lulusan SMK seharusnya diberi bekal yaitu kemampuan dan 

keterampilan untuk bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Namun faktanya di 

lapangan menurut Ramadani, Sudjimat dan Soekpitojo (2015: 201) menyatakan bahwa 

lulusan SMK masih banyak yang memiliki sifat untuk mencari pekerjaan daripada 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Kewirausahaan merupakan sebuah tonggak perekonomian yang penting bagi 

sebuah negara. kewirausahaan merupakan pendorong utama dari penciptaan kemakmuran 

dan pembangunan ekonomi dan social (Farnoni et al., 2012). Tak terkecuali bagi negara-

negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan bangsa Indonesia dapat dilakukan 

dengan kewirausahaan, karena wirausaha disini merupakan sebuah inovasi dalam 

peningkatan pembangan ekonomi sebuah negara (Radjasa, 2013). Sebab sampai saat ini, 

sektor perekonimian masih menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah sebuah negara 

tersebut maju atau berkembang. Oleh karena itu, kewirausahaan dijadikan sebagai katalis 

untuk mengubah negara dari ekonomi menengah ke ekonomi tinggi (Minniti dan 

Bygrave, 2000). 

Kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan dinamis, sehingga 

keberadaanya dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi suatu negara. untuk itu penciptaan 

para wirausahawan baru memiliki pengaruh penting pada pertumbuhan ekonomi (Parker, 

2004). Tak hanya pertumbuhan ekonomi, kewirausahaan juga dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan dan penyesuaian social (Ali et al., 2011). Suatu negara bisa dikatakan 

makmur apabila memiliki jumlah wirausaha sedikitnya 2% dari total populasi penduduk 

yang ada. berdasarkan informasi tersebut, Indonesia memiliki jumlah wirausahawan 

sebesar 1,6% dari total penduduknya (Roeslani, 2015). 
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Kewirausahaan perlu dikembangkan dengan usaha sadar dan sungguh-sungguh. 

Jika seorang wirausahawan setengah-setengah dalam menjalankan usahanya akan 

mengakibatkan usaha tersbut tidak stabil dan berakhir menjadi kegagalan (Zimmerer dan 

Scaborough, 2002). Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan 

menginteralisasi intensi berwirausaha yang mantap dalam diri setiap individu. Intensi 

berwirausaha adalah kehendak akan melakukan sesuatu dan mengarahkan individu untuk 

mengembangkan dan mengimplementasikan konsep usaha yang baru (Krueger et al., 

2000). Intensi berwirausaha juga bergantung pada sikap pribadi untuk menjadi atau tidak 

menjadi seorang entrepreneur (Linan dan Chen, 2009). 

Upaya internalisasi dan pengembangan budaya berwirausaha bagi individu maupun 

masyarakat perlu dilakukan sejak dini (Peterman dan Kennedy, 2003). Tentunya, upaya 

tersebut dimulai dari menumbuhkan intensi berwirausaha. Intensi berwirausaha bukanlah 

faktor bawaan, namun dapat dilatih dan dikembangkan melalui pendidikan. Sejalan 

dengan pendapat Athayde (2009), atribut kewirausahaan dapat dipengaruhi secara positif 

oleh program-program pendidikan. Program tersebut mampu membangun kesadaran 

bahwa wirausaha sebagai pilihan kair dan mendorong sikap yang menguntungkan dalam 

berwirausaha (Harris dan Gibson, 2008).  

Orientasi budaya untuk wirausaha pada pendidikan formal dimulai pada sekolah 

menengah. Orientasi tersebut memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan intensi 

berwirausaha dikalangan peserta didik. Namun data kementrian pendidikan dan 

kebudayaan mengunkapkan bahwa intensi lulusan lembaga pendidikan untuk 

berwirausaha masih rendah. Hal ini didukung oleh data BPS yaitu untuk angka 

pengangguran yang terdapat di Indonesia masih cukup tinggi, yang dimana dalam angka 

pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan SMK. Data yang didapatkan dari BPS 

pada 5 November 2015 hingga bulan Februari menyatakan bahwa pengangguran terbuka 

berkisar sekitar 7,56 juta orang, dan dimana dari jumlah tersebut banyak sekali 

pengangguran yang berasal dari lulusan SMK. Persentase pengangguran terbesar dari 

tingkat pendidikan adalah (1) SMK: 9,05%; (2) SMA: 8,17%; (3) Diploma: 7,49%; (4) 

SMP: 7,14%; (5) Perguruan Tinggi: 5,34%; dan SD: 3,61%. Dari persentase diatas bisa 

disimpulkan bahwa lulusan daripada SMK belum siap untuk terjun ke dunia kerja baik 

sebagai pekerja maupun berwirausaha. 
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Ada beberapa kendala yang menyebabkan peserta didik kejuruan tidak tertarik 

untuk berwirausaha khususnya dalam bidang teknologi. Beberapa kendala tersebut seperti 

kurangnya efikasi diri yang dimiliki oleh tiap-tiap individu atau peserta didik.  Bandura 

(1997: 3) menjelaskan self efficacy atau efikasi diri merupakan persepsi individu akan 

keyakinan kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diharapkan. Individu dengan 

efikasi diri tinggi akan memilih melakukan usaha lebih besar dan lebih pantang menyerah. 

Efikasi diri mempunyai peran penting pada intensi seseorang. Seseorang yang memilki 

kepercayaan akan kemampuannya maka individu tersebut memiliki intensi yang tinggi.  

BAGIAN INTI 

KAJIAN EFIKASI DIRI 

1. Definisi Efikasi Diri 

Efikasi diri merupakan persepsi daripada individu terhadap keyakina atas 

kemampuannya untuk bisa melakukan sebuah tindakan yang mereka harapkan (Bandura, 

1997). Individu yang memiliki tingkat  efikasi diri yang tinggi maka mereka akan memilih 

untuk melakukan sebuah usaha yang besar dan tidak mudah  untuk menyerah. Sedangkan 

menurut King (2012:153) efikasi diri merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh 

tiap-tiap individu, yang dimana keyakinan tersebut nantinya bisa berguna bagi tiap-tiap 

individu untuk bisa menguasai sebuah situasi dan bisa menghasilkan hal-hal yang positif. 

Efikasi diri merupakan keyakinan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu mengenai 

kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu yang befungsi bagi 

lingkungannya ataupun bagi dirinya sendiri (Feist dan Feist, 2011: 212).  

Tiap-tiap individu yang memiliki efikasi diri yang positif yaitu individu yang mampu 

melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tanpa adanya efikasi diri 

yang dimiliki oleh seseorang maka seseorang tersebut nantinya akan malas dalam 

melakukan sebuah tindakan. Dengan adanya efikasi diri disini kita bisa mengetahui dan 

menentukan apakah tiap-tiap individu menunjukan sebuah tindakan tertentu, apakah 

individu tersebut memiliki ketahanan ketika dihadapkan dalam sebuah masalah, dan 

apakah masalah yang dihadapi oleh tiap-tiap individu akan mempengaruhi tindakan pada 

tiap-tiap individu. Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efikasi diri 

atau self-efficacy merupakan keyakinan akan kemampuan dan tindakan tiap-tiap individu. 

Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi maka individu tersebut memiliki potensi 

untuk bisa mengubah situasi yang ada pada lingkungan sekitarnya, memudahkan individu 
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tersebu untuk bisa melakukan tindakan sehingga membawa individu tersebut menuju 

kesuksesan daripada individu yang memiliki efikasi diri yang rendah.  

  

2. Faktor-faktor Efikasi Diri 

Efikasi diri memiliki faktor-faktor yang dimana dari faktor tersebut bisa 

meningkatkan atau mengurangi tingkat efikasi yang ada pada tiap-tiap individu (Feist, 

2012: 213). Empat faktor yang mempengaruhi efikasi diri tersebut adalah : 

a. Pengalaman untuk menguasai sesuatu 

Pengalaman untuk menguasai sesuatu disini merupakan faktor nomo satu yang 

memberikan dampak besar bagi efikasi diri yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. 

b. Modeling sosial 

Pada faktor modeling osial disini efikasi diri yang dimiliki oleh tiap-tiap individu 

akan meningkat jika individu tersebut melihat orang terdekatnya mengalami 

keberhasilan dengan syarat orang tersebut memiliki kemampuan yang sama atau 

setara, sedangkan efikasi diri yang dimiliki oleh individu berkurang juga ketika 

mereka melihat orang terdekatnya mengalami kegagalan. 

c. Persuasi sosial 

Efek dari persuasi sosial disini tidak sebesar dari dua faktor diatasnya. Persuasi atau 

ajakan dari orang terdekat bisa meningkatkan efikasi yang dimiliki oleh tiap-tiap 

individu ataupun bisa juga menurunkan efikasi dari individu tersebut. 

d. Kondisi fisik dan emosional 

Tiap-tiap individu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Dari tingkat 

emosional tiap-tiap individu tersebut terdapat dua tingkatan yaitu tingkat emosional 

yang tinggi dan tingkat emosional yang stabil. Individu yang memiliki tingkat 

emosional yang tinggi akan mengurangi tingkat efikasi diri dari seseorang, 

sedangkan jika seseorang memiliki tingkat emosional yang stabil maka mereka akan 

percaya diri dan tenang.  
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KAJIAN INTENSI BERWIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI 

(TECHNOPRENEURSHIP) 

Intensi merupakan istilah yang berhubungan dengan sebuah tindakan dan istilah 

tersebut adalah unsur penting dalam sebuah tindakan itu sendiri, yang dimana tindakan  

tersebut fokus dalam pola pikir seseorang untuk mengarahkan pada suatu tindakan yang 

bisa untuk dilakukan atau tidak bisa untuk dilakukan oleh tiap-tiap individu tersebut. 

Intensi kewirausahaan memiliki artian untuk proses mencari informasi yang digunakan 

untuk mencapai sebuah tujuan pembentukan suatu usaha yaitu wirausaha (Indarti dan 

Rostiani, 2008:4). Oleh karena itu sesuai dengan paparan diatas maka intensi disini cocok 

untuk mengukur daripada apakah sesorang individu siap untuk berwirausaha ataukah 

tidak khususnya berwirausaha dalam bidang teknologi. 

Technopreneurship berasal dari gabungan kata “technology” dan “entrepreneurship” 

(Depositario, et al., 2011). Technopreneurship merupakan proses sinergi dari kemampuan 

yang kuat pada penguasaan teknologi serta pemahaman secara keseluruhan mengenai 

konsep kewirausahaan (Sosrowinarsidiono, 2010). Dalam technopreneurship, 

pengembangan kewirausahaan disini harus adanya invensi dan sebuah inovasi berupa 

teknologi yang hightech. Intensi berwirausaha dengan intensi berwirausaha berbasis 

teknologi (Technopreneurship) disini sama saja tapi yang membedakan hanya pada 

penggunaan teknologi pada saat pengembangan wirausahanya. Orang yang memiliki 

intensi berwirausaha berbasis teknologi (Technopreneurship) memiliki semangat untuk 

mengembangkan sebuah usaha yang merupakan gabungan dari sebuah kompetensi dan 

teknologi yang ada. Penggunaan teknologi dalam berwirausaha disini dapat digunakan 

untuk mempercepat pengembangan usaha dan mengkoptimalkan proses dari usaha 

tersebut (Harjono et al. 2013: 27). Technopreneurship merupakan proses dalam 

pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai titik tumpuan dengan 

harapan bahwa dengan adanya teknologi tersebut dapat menciptakan sebuah strategi dan 

inovasi dalam pengembangan ekonomi nasional (Sudarsih, 2013: 57). Sambodo (2006) 

membedakan antara enterpreneur tradisional, dan technopreneur dalam atribut motivasi, 

gaya kepemimpinan, tingkatan inovasi hingga penguasaan pasar :  
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Tabel 1.1 Perbedaan Enterpreneur Tradisional dan Technopreneur 

Aspek Entrepreneur Tradisional Technopreneur 

Motivasi • Motivasi mendominasi 

• Ide dan konsep 

• Eksploitasi kesempatan 

• Akumulasi kekayaan 

• Pola pikir revolusioner 

• Kompetisi dan risiko 

• Sukses dengan teknologi baru 

• Finansial, nama harum 

 

Kepemilikan 

• Saham pengendali 

• Maksimalisasi keuntungan 

• Penguasaan pasar 

• Saham kecil dari kue besar 

• Nilai perusahaan terus 

bertambah 

 

Gaya Manajerial • Mengikuti pengalaman 

• Profesionalisme 

• Resiko pada manajemen 

• Pengalaman terbatas 

• Fleksibel 

• Target strategi global 

• Inovasi produk berkelanjutan 

Kepemimpinan • Otoritas tinggi 

• Kekuatan lobi 

• Imbalan untuk kontribusi 

• Manajemen baru 

• Perjuangan kolektif 

• Sukses masa depan visioner 

• Membagi kemajuan bisnis 

• Menghargai kontribusi dan 

pencapaian 

 

Tenaga Kerja • Merekrut lokal dan global 

• Kompensasi menarik 

• Mobilitas rendah 

• Multikultural kualitas tinggi 

• Berasal dari PT ternama dan 

lembaga riset 

• Insinyur muda tertarik IPO, 

M&A 

 

R & D dan inovasi • Bukan prioritas utama,  

• Kesulitan mendapatkan 

peneliti 

• Mengandalkan franchise, 

lisensi 

• Memimpin dalam riset dan 

inovasi, IT, biotek global 

• Akses ke sumber teknologi 

• Bakat sangat tinggi 

• Kecepatan peluncuran produk 

ke pasar 

 

Outsourcing dan 

Jaringan Kerja 

• Penting tapi sulit 

mendapatkan tenaga ahli 

• Kemampuan umum 

• Tidak selalu tersedia pada 

tingkat global 

 

• Pengembangan bersama tim 

outsourcing 

• Banyak penawaran 

• Science and technology park 

 

Potensial 

pertumbuhan 

• Penetrasi nasional cepat, 

global lambat 

• Pemimpin pasar dalam 

waktu singkat dengan 

proteksi, monopoli, 

oligopoli 

• Pasar berubah dengan 

teknologi baru 

• Akuisisi teknologi 

• Aliansi global untuk 

mempertahankan 

pertumbuhan 
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Target pasar • Penguasaan pasar nasional 

• Penetrasi pasar memakan 

waktu lama 

• Produk baru untuk 

pelanggan baru 

• Pasar global sejak awal 

• Jaringan science and techno 

park 

• Penekanan time to market, 

presale   dan postsale 

• Mendidik konsumen teknologi 

baru 

 

 

PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA 

BERBASIS TEKNOLOGI (TECHNOPRENEURSHIP) 

Intensi merupakan tolak ukur yang dimiliki oleh sesorang. Sesorang yang memiliki 

intensi wirausaha yang tinggi maka akan memiliki kesiapan berwirausaha yang tinggi 

juga. Selain menjadi tolak ukur mengenai kesiapan kerja seseorang khususnya siswa 

SMK, intensi juga bisa menjadi prediktor yang tepat untuk memilih apakah sesorang ingin 

menjadi seorang wirausaha ataukah tidak. Intensi berwirausaha disini memiliki faktor-

faktor pendukung salah satunya adalah efikasi diri.Efikasi diri merupakan salah satu 

faktor yang ada pada diri seseorang untuk memiliki intensi berwirausaha khususnya 

berwirausaha yang berbasis teknologi.  

Efikasi diri merupakan sebuah keyakinan dalam diri seseorang mengenai 

kemampuan yang ada pada tiap-tiap individu. Siswa SMK yang memiliki efikasi diri yang 

dikatakan cukup tinggi atau tinggi akan hal kewirausahaan maka siswa SMK tersebut 

memiliki keinginan yang tinggi untuk berwirausaha khusususnya berwirausaha berbasis 

teknologi (Technopreneurship), begitu pula sebaliknya. Siswa SMK yang memiliki 

efikasi diri yang dikatakan renda maka siswa tersebut tidak memiliki keinginan untuk 

berwirausaha, bisa juga siswa tersebut hanya memiliki keinginan untuk bekerja saja pada 

seseorang. Bandura (Feist dan Feist, 2011: 212) memaparkan bahwa keyakinan manusia 

atas efikasi diri berpengaruh terhadap bentuk dari sebuah tindakan yang akan dipilih oleh 

tiap individu, sebanyak apa usaha yang ada pada tiap individu dalam sebuah aktivitas, 

dan kekuatan mental individu dalam menghadapi kegagalan. Berdasarkan pendapat 

tersebut jelas bahwa efikasi diri sesorang akan berpengaruh terhadap tindakan yang akan 

dipilih oleh tiap-tiap individu, seperti contoh yaitu memiliki keinginan untuk menjadi 

wirausahawan atau berwirausaha.   
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Efikasi diri sangat mempengaruhi perilaku kewirausahaan dan persepsi atas 

kelayakan sebuah tindakan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, maka dari itu efikasi diri 

disini dianggap vital atau penting untuk meningkatkan intensi berwirausaha (Hamidi et 

al, 2008: 05). Efikasi diri memiliki pengaruh terhadap intensi berwirausaha khususnya 

dalam bidang teknologi (Technopreneurship) disini sesuai dengan teori Betz dan Hacket 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Indarti dan Rokhima Rostiani (2008: 7) yang 

memaparkan bahwa semakin tinggi tingkatan dari efikasi yang ada dalam diri seseorang 

pada kategori wirausaha, maka semakin kuat juga intensi kewirausahaan yang 

dimilikinya. Hal diatas  sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Caecilia (2012: 

123) yang menyatakan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap intensi berwirausaha, variabel efikasi diri menurut Caecilia memberikan 

sumbangan terbesar daripada variabel-variabel lainnya. Dari paparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa efikasi diri merupakan faktor yang memiliki pengaruh pada intensi 

berwirausaha khususnya berbasis teknologi (Technopreneurship). 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi literatur dapat diambil simpulan sebagai berikut. Efikasi 

diri merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, yang dimana 

keyakinan tersebut nantinya bisa berguna bagi tiap-tiap individu untuk bisa menguasai 

sebuah situasi dan bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Sedangkan intensi 

kewirausahaan memiliki artian untuk proses mencari informasi yang digunakan untuk 

mencapai sebuah tujuan pembentukan suatu usaha khususnya berwirausaha. Untuk 

mendapatkan intensi wirausaha berbasis teknologi  yang tinggi maka tiap-tiap individu 

juga harus memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi juga, sebaliknya jika intensi wirausaha 

berbasis teknologi pada individu rendah dipastikan bahwa efikasi diri dari individu 

tersebut juga rendah. Intensi berwirausaha berbasisis teknologi ini setidaknya harus 

dimiliki oleh tiap-tiap individu pada jenjang pendidikan SMK, karena siswa-siswi di 

SMK memiliki kompetensi yang baik jika dikembangkan dalam wirausaha sehingga 

dengan intensi berwirausaha yang tinggi khususnya dalam bidang teknologi yang dimiliki 

siswa SMK maka lapangan kerja yang ada di Indonesia nantinya akan bertambahnya 

banyak sehingga bisa mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan 

sosial.  
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ABSTRAK 

 
Tujuan penulisan artikel ini yakni mengkaji inovasi dalam penyajian 

perangkat pembelajaran berbasis web sebagai salah satu upaya meningkatkan 

kinerja guru SMK. Guru memiliki tugas menyelesaikan kompetensi pada kinerja 

guru. Banyaknya kompetensi yang harus dikuasai, waktu yang terbatas, dan 

tanggungjawab yang besar, maka hanya sebagian guru yang mampu 

memanajemen pengelolaan kinerjanya dengan baik. Salah satu wewenang dan 

tanggung jawab setiap guru dalam kinerjanya, yakni menyiapkan perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran memiliki tujuan untuk memenuhi suatu 

keberhasilan guru dalam pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu 

pendekatan literatur menurut beberapa ahli dan hasil penelitian, yaitu Rusyan, 

Setiani, Solihah, dan Hary tentang perangkat pembelajaran dan kinerja guru. 

Hasil studi literatur dikemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru SMK, mengenai tugas dan tanggung jawab dalam 

mengelola perangkat pembelajaran, termasuk pengelolaan waktu pengerjaan, 

pengorganisasian tiap komponen perangkat, sistem penilaian dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan 

informasi, maka kendala tersebut dapat diatasi dengan inovasi perangkat 

pembelajaran berbasis web. Perangkat pembelajaran berbasis web ini selain 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja, juga mengintegrasikan komponen-

komponen perangkat pembelajaran; mampu menyimpan, mengolah, dan 

menyajikan data secara cepat, akurat, dan interaktif. Inovasi baru ini diharapkan 

mampu membantu tugas dan tanggung jawab guru dalam menyiapkan perangkat 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kinerja guru SMK.  

 

Kata kunci :  Perangkat Pembelajaran , Web, Kinerja Guru SMK 

 

 

PENDAHULUAN  

Bagi negara-negara yang telah berkembangan, termasuk Indonesia, bidang ekonomi 

dan teknologi, pendidikan ditempatkan pada posisi yang sangat penting dan utama dalam 

program pembangunannya. Program pembangunan pendidikan sebagai strategi untuk 

mencapai tujuan hidup berbangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah 

satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah 

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Pembelajaran yang baik ditandai 

dengan adanya rangkaian kegiatan terencana yang melibatkan siswa secara langsung, 
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komprehensif baik fisik, mental, maupun emosi.  

Pada proses pembelajaran terdapat banyak faktor yang menentukan keberhasilan 

siswa baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat intelegasi 

siswa, minat dan kemauan siswa, motivasi siswa, kebiasaan belajar siswa, kondisi mental 

dan fisik siswa dan sebagainya. Faktor eksternal meliputi perhatian orang tua, kinerja 

guru yang meliputi tingkat kesadaran dalam hal tanggung jawab, kamampuan akademis, 

motivasi, semangat pengabdian dan sebagainya. Fasilitas sekolah meliputi gedung, 

ruangan kelas, kelengkapan alat pelajaran, buku penunjang, dan dukungan masyarakat di 

lingkungan sekolah juga merupakan faktor eksternal yang perlu diperhatikan. 

Diantara faktor-faktor tersebut, kinerja guru menjadi faktor yang tidak kalah 

pentingnya. Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya 

pendidikan. Oleh karena itu, setiap adanya inovasi pendidikan khususnya dalam 

kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan 

selalu bermuara pada faktor guru. Jadi guru memiliki kontribusi yang sangat signifikan 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan guru sampai saat ini 

memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan proses dan hasil 

pembelajaran.  

Salah satu tanggung jawab dari kinerja guru dalam membangun sebuah proses 

pembelajaran yakni dengan menyiapkan perangkat pembelajaran. Guru harus bisa 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan 

penilaian. Implementasi nyata dari hal tersebut adalah kemampuan guru untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran kemudian mengimplementasikannya di dalam 

proses belajar mengajar di kelas. 

Sebelum guru mengajar, guru diharapkan mempersiapkan bahan ajar, 

mempersiapkan alat-alat peraga atau praktikum yang akan digunakan, mengerti kondisi 

siswa, dan hal lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Semua uraian persiapan 

mengajar guru terurai pelaksanaannya di dalam perangkat pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran merupakan  sebuah media yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk 

pada sebuah proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan hal terpenting 

untuk menunjang berjalannya proses pembelajaran. Guru menyajikan pembelajaran 

dengan baik jika, guru telah menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dan 

mengacu pada kurikulum yang berlaku. Namun pada saat menyiapkan perangkat 
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pembelajaran, guru terkadang masih memiliki kendala. Kendala yang biasa terjadi adalah 

kurang maksimalnya pengelolaan perangkat yang dibuat oleh guru. Termasuk 

pengelolaan waktu pengerjaan, pengorganisasian tiap komponen perangkat, sistem 

penilaian dan lain sebagainya. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka seiring dengan perkembangan 

teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu sistem informasi dapat 

mempermudah kinerja guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran dapat dikemas dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Sistem ini akan 

sangat memudahkan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Sistem ini akan 

menghemat waktu guru, guru tidak perlu membawa seluruh perangkat ketika mengajar, 

tidak perlu merekap nilai secara berulang-ulang. Sistem ini akan mengoptimalkan kinerja 

guru dalam hal tugas dan tanggung jawab guru, sehingga kinerja lebih mudah dan efisien.  

Salah satu pengembangan yang banyak dibangun di bidang pendidikan adalah world wide 

web atau yang di kenal dengan web. Pemanfaatan web dalam bidang pendidikan sudah 

berkembang ke berbagai aspek. Selain itu, web juga bisa digunakan kapan pun dan 

dimana pun, bersifat editable, dan mudah digunakan. Web bukan hanya digunakan untuk 

media pembelajaran, namun juga untuk meningkatkan  mutu para pengelola sekolah, 

yakni kepala sekolah, guru, dan perangkat sekolah lainnya. Oleh karena itu, web juga 

dapat digunakan untuk pengembangan media penyusun perangkat pembelajaran yang 

diperuntukan bagi guru. 

 

PEMBAHASAN 

Kajian Perangkat Pembelajaran Berbasis Web 

Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum 

melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Permendikbud 

No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan 

bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang 

mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan 

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran dibuat di awal tahun pelajaran baru setelah dewan guru 
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melakukan lokakarya di sekolah. Kesepakatan hasil lokakarya akan diimplementasikan 

dalam perangkat pembelajaran setiap guru. Dalam sebuah perangkat pembelajaran akan 

tergambar bagaimana seorang guru merancang dan mempersiapkan pembelajaran selama 

satu tahun, satu semester atau satu kali pertemuan. Semua perangkat tersebut bagi guru 

berfungsi untuk: (a) perangkat pembelajaran menjadi bukti bahwa guru telah siap 

mengajar, (b) pertanggungjawaban ilmiah tugas guru dalam pembelajaran, (c) bukti fisik 

kegiatan guru untuk keperluan naik pangkat atau golongan, program sertifikasi guru dan 

keperluan lainnya, (d) sebagai panduan oleh guru dalam menjalankan kegiatan 

pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran dikatakan mencapai sasaran apabila isi dan muatan yang 

ada di dalamnya dapat diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Berikut 

komponen dari perangkat pembelajaran, yakni: kalender pendidikan, program tahunan, 

program semester, silabus, RPP, bahan ajar, penilaian, program remidi, program 

pengayaan. 

Kalender pendidikan, memuat tanggal-tanggal yang sudah direncakan untuk waktu 

pembelajaran, baik tanggal ujian tengah semester, tanggal ujian akhir semester maupun 

hari libur semester. Program tahunan, merupakan rencana penetapan alokasi waktu satu 

tahun untuk mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi 

waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya 

dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran 

sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai 

oleh siswa. 

 Program semester, yakni suatu program dibuat dengan mencocokannya pada 

kalender pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap 

muka, pratikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester dan berbagai kegiatan 

lainya yang diberi penilaian keberhasilan. Satu semester terdiri dari 19 minggu kerja 

termasuk penyelenggaraan tatap muka, ujian tengah semester dan ujian semester.  

Silabus, merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen 

yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Pada umumnya 

suatu silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur, berikut: (a) tujuan mata 

pelajaran yang akan diajarkan, (b) sasaran-sasaran mata pelajaran, (c) keterampilan yang 
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diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik, (d) urutan topik-

topik yang diajarkan, (f) aktifitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan 

pengajaran, (g) berbagai teknik evaluasi yang digunakan. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus.  Berdasarkan PP 19 Tahun 

2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan ajar ini memuat materi 

pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja siswa, presensi siswa, dan lain 

sebagainya. Selain itu, instrumen penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

tentang kemajuan belajar peserta didik. Dalam Permendikbud No. 81A Tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran dijelaskan bahwa 

penilaian dalam setiap mata pelajaran meliputi kompetnsi pengetahuan, kompetensi 

keterampilan dan kompetensi sikap. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator 

pencapaian hasil belajar dari masing-masing domain tersebut.  

Program perbaikan atau program remidi merupakan layanan pendidikan yang 

diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai 

kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Program ini dimaksudkan untuk merumuskan secara 

jelas standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai peserta 

didik. Penguasaan SK dan KD setiap peserta didik diukur menggunakan sistem penilaian 

acuan kriteria. Jika seorang peserta didik mencapai standar tertentu maka peserta didik 

dinyatakan telah mencapai ketuntasan. 

Program pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat 

agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan 

sisa waktu yang dimilikinya. Tujuan program ini adalah (a) tidak membahas materi 

pelajaran baru, (b) memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam 

penguasaan materi, (c) tercapai tingkat perkembangan siswa yang optimal terkait dengan 

tugas belajarnya, (d) memanfaatkan kelebihan waktu bagi siswa yang cepat untuk hal-hal 

yang positif, (e) agar siswa yang tergolong cepat tidak dirugikan karena harus menunggu 
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temannya yang lambat belajar, (f) siswa yang cepat tidak mengganggu siswa yang lambat 

karena kelebihan waktu. 

Guru berkewajiban membuat perencanaan pembelajaran berupa perangkat 

pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomer 14 Tahunn 2005 

Pasal 60 tentang Guru dan Dosen serta diberi kesempatan untuk mengembangkannya 

seperti tertera pada Kemendikbud No. 81A tentang implementasi Kurikulum 2013. 

Perangkat pembelajaran dapat dikembangkan dari berbagai aspek, dengan tujuan 

utama mengedepankan mutu pembelajaran. Pengembangan tersebut termasuk pada aspek 

media pendukung penyusunan perangkat pembelajaran, yakni perangkat pembelajaran 

berbasis web. Web sendiri telah berkembang pesat dalam bidang pendidikan. Web bukan 

hanya sebagai media pembelajaran untuk siswa, web sudah menjadi sarana penyampaian 

informasi dan pengelolaan perangkat sekolah. 

World wide web yang dikenal dengan istilah web adalah tempat orang dapat 

mengakses dan memperoleh informasi secara daring (online). Web merupakan halaman 

yang saling berhubungan yang umumnya berada pada server yang berisikan kumpulan 

informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Russel 

(2008:193) menyatakan bahwa web merupakan jaringan dari jaringan yang memampukan 

orang mengakses, melihat, dan mengelola dokumen seperti teks, data, sound, dan video. 

Web memiliki kriteria dari segi desain visual yang terdiri dari navigasi dan estetika, 

loading time, interactivity, konten, aksesbilitas dan kompatibilitas, functionality, 

usability. Web merupakan kumpulan dari halaman-halaman web, gambar-gambar, video, 

atau bahan digital lain yang disimpan dalam web server dan dapat diakses melalui 

internet. 

Arif S. Sadiman (2000) mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan 

komunikasi yang terus berkembang cenderung akan mempengaruhi segenap kehidupan 

sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pendidikan dan pelatihan. Keberadaan website 

pada bidang pendidikan saat ini semakin dibutuhkan seiring dengan semakin maju nya 

teknologi internet yang begitu mudah di akses. Website dalam bidang pendidikan pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu para pengelola sekolah, yakni kepala 

sekolah, guru, siswa dan perangkat sekolah lainnya. 
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Perangkat Pembelajaran Berbasis Web Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Guru 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Bab 1 pasal 1 tentang guru dan 

dosen, disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Lebih lanjut dikatakan bahwa guru sebagai tenaga professional, mengandung 

arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 

kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan 

untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.   

Kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai oleh guru sesuai dengan wewenang 

dan tanggungjawab masing-masing yang didasari pada pengetahuan, sikap, keterampilan, 

dan motivasi dalam pelaksanaan tugas. Kinerja guru merupakan proses pembelajaran 

sebagai upaya mengembangkan kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, 

sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan tujuan. 

Menurut Rusyan (2000:17), kinerja guru adalah melaksanakan proses pembelajaran 

baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di samping mengerjakan kegiatan-

kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi 

pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan 

penilaian. Perlu berbagai faktor yang mendukung keberhasilan kinerja guru, di antaranya: 

(a) motivasi kinerja guru, dorongan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik bagi guru 

sebaiknya muncul dari dalam diri sendiri, tetapi upaya motivasi dari luar juga dapat juga 

memberikan semangat kerja guru, misalnya dorongan yang diberikan dari kepala sekolah 

kepada guru. (b) etos kinerja guru, guru memiliki etos kerja yang lebih besar untuk 

berhasil dalam melaksanakan proses belajar mengajar dibandingkan dengan guru yang 

tidak ditunjang oleh etos kinerja dalam melaksanakan tugasnya guru memiliki etos yang 

berbeda-beda.  

Etos kerja perlu dikembangkan oleh guru, karena: (1) pergeseran waktu yang 

mengakibatkan segala sesuatu dalam kehidupan manusia berubah dan berkembang, (2) 

kondisi yang terbuka untuk menerima dan menyalurkan kreativitas, (3) perubahan 

lingkungan terutama bidang teknologi. (c) lingkungan kerja guru, dapat mendukung guru 

melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, meliputi: lingkungan sosial-psikologis dan 
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lingkungan fisik. (d) tugas dan tanggung jawab guru, meliputi (1) tanggung jawab moral, 

(2) tanggung jawab dan proses pembelajaran di sekolah, (3) tanggung jawab guru di 

bidang kemasyarakatan, (4) tanggung jawab guru di bidang keilmuan. 

Indikator kinerja guru menurut Sudjana, dkk (2004:107) tentang kompetensi kinerja 

guru,  yakni: (a) menguasai bahan yang akan diajarkan, (b) mengelola program belajar 

mengajar, (c) mengelola kelas, (d) menggunakan media atau sumber pelajaran, (e) 

menguasai landasan-landasan kependidikan, (f) mengelola interaksi belajar mengajar, (g) 

menilai prestasi siswa, (h) mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, (i) 

mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, (j) memahami prinsip-prinsip dan 

menafsirkan hasil-hasil penelitian. 

Indikator kinerja guru didasarkan pada kompetensi kinerja guru yang harus dicapai 

oleh guru. Banyaknya kompetensi yang harus dikuasai, waktu yang terbatas, dan 

tanggungjawab yang besar, hanya beberapa guru yang mampu memanajemen 

pengelolaan kinerjanya dengan baik. Guru memiliki peran penting dalam 

mengembangkan pendidikan, jika manajemen pengelolaan kinerja oleh setiap guru tidak 

baik maka akan berpengaruh pada elemen lain pendidikan termasuk siswa. 

Rancangan pembelajaran berupa perangkat pembelajaran termasuk dalam faktor 

tugas dan tanggung jawab guru. Berdasarkan kajian mengenai perangkat pembelajaran 

guru dan kinerja guru, dalam realita pembelajaran terdapat beberapa kendala yang dialami 

guru dalam mempersiapkan dan mengolah perangkat pembelajaran sehingga sangat 

mempengaruhi kinerja guru dalam mengemban tugasnya. Berikut problematika guru 

dalam menyiapkan dan mengelola perangkat pembelajaran, yakni: (a) guru memiliki 

waktu terbatas, (b) perangkat pembelajaran tidak terstruktur atau terpisah, (c) sistem 

penilaian rumit. 

Berdasarkan paparan masalah diatas, salah satu solusi yang dapat diberikan, yakni 

dengan membangun media sarana penyusun perangkat pembelajaran berbasis web. Web 

merupakan salah satu teknologi internet yang telah berkembang sejak lama dan paling 

umum dipakai dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan jarak jauh. Perangkat 

pembelajaran berbasis web memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

a. Perangkat pembelajaran berbasis web, bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Namun 

kendala terjadi ketika guru tidak memiliki fasilitas komputer dan internet. Hal ini bisa 

diatasi dengan menggunakan komputer sekolah dan akses wifi sekolah. 
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b. Memuat komponen-komponen perangkat pembelajaran yang saling terintergasi. 

Komponen-komponen tersebut diantaranya: (1) kalender akademik, (2) program 

tahunan, (3) program semester, (4) silabus, (5) RPP, (6) materi pembelajaran yang 

memuat sumber belajar, materi dan media pembelajaran, (7) penilaian. 

c. Sistem penilaian terintegrasi antara nilai harian, nilai UTS, dan nilai UAS dan 

terangkum serta diolah menjadi nilai akhir, dan dapat digunakan sebagai data untuk e-

report. 

d. Perangkat pembelajaran berbasis web mampu menyimpan, mengolah, dan menyajikan 

informasi secara cepat dan akurat. 

 

KESIMPULAN 

Perangkat mengajar merupakan komponen penting yang harus dipersiapkan 

seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Perangkat mengajar juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja guru sebagai tugas dan tanggung jawab. 

Beberapa kendala sering terjadi pada penyiapan dan pengelolaan perangkat pembelajaran. 

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat mengatasi masalah yang dialami oleh guru, 

yakni membangun sebuah media sebagai sarana penyusunan perangkat pembelajaran 

berbasis web. Perangkat pembelajaran berbasis web dapat menyimpan, mengolah, dan 

menyajikan komponen-komponen perangkat pembelajaran, saling terintegrasi, dan 

interaktif.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Fitriyadi, Herry. (2013). Integrasi Teknologi Informasi Komunikasi dalam Pendidikan: 

Potensi Manfaat, Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Pendidikan Nilai, Strategi 

Implementasi dan Pengembangan Profesional. Jurnal Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan, 21 (3), 269-284. 

http://journal.uny.ac.id/index.php/jptk/article/viewFile/3255/2737. 

Mulyasa, H.E. (2013). Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

Rusyan, T.  (2000). Upaya Meningkatkan Budaya Kinerja Guru. Cianjur: CV. Dinamika 

Karya Cipta 

Setiani, I. Dafik & Darojat, O. (2015). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis 

Pendekatan Saintifik dengan Teknik Whole Brain Teaching Materi Bangun Ruang 

Sisi Lengkung Pada Siswa Kelas IX. Jurnal Pancaran, 4 (1), 193-210. 

http://jurnal.unej.ac.id/index.php/pancaran/article/download/1342/1099. 



 

517 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

Solihah, S.M. Slamin & Dafik. (2014). Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Matematika Berbasis Web Model Kooperatif Learning Tipe STAD dengan 

Aplikasi Moodle Sub Pokok Bahasan Segitiga untuk SMP Kelas VII. Jurnal 

Kadikma, , 5 (1), 125-136.  

http://jurnal.unej.ac.id/index.php/kadikma/article/view/1276/1036. 

Suparno. (2001). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Yogyakarta: Kanisus. 

Susanto, Hary. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru Sekolah 

Menengah Kejuruan. Jurnal Pendidikan Vokasi, 2 (2),  197-212. 

http://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/1028. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

518 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

PENGARUH SELF-EFFICACY TERHADAP KESIAPAN BERWIRAUSAHA 

SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

 

Pio Arfianova Fitrizky Islami1, Hakkun Elmunsyah2, Muladi3 
123) Pendidikan Kejuruan, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 

 

pio.arfianova@gmail.com 

 

 
ABSTRAK 

 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menghasilkan 

sumber daya berkualitas yang terampil dan siap kerja dalam dunia usaha atau 

dunia industri. Pembelajaran di SMK membekali kompetensi kejuruan yang 

bersifat praktis yang dapat langsung diaplikasikan pada dunia kerja. Jika 

dibandingkan pendidikan menengah lainnya, SMK lebih berpeluang mencetak 

lulusan yang siap berwirausaha karena lulusannya dibekali oleh pengetahuan dan 

keterampilan yang siap diaplikasikan pada dunia kerja. pendidikan kejuruan 

sebenarnya tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang hanya dapat 

berperan sebagai pencari kerja, namun pendidikan kejuruan juga dapat 

meghasilkan lulusan yang siap menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Namun 

berdasarkan kenyataan di lapangan, siswa SMK cenderung lebih memilih 

bekerja dengan orang lain dan hanya sedikit yang memutuskan untuk 

memutuskan membuka usaha sendiri. Salah satu faktor penting yang dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan kesiapan berwirausaha siswa adalah self-

efficacy. Self-efficacy merupakan sebuah keyakinan subjektif individu untuk 

mampu mengatasi permasalahan atau tugas, serta melakukan tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, self-efficacy 

mampu memberikan rasa percaya diri dan keyakinan akan kemampuan yang 

dimiliki dan menjadi modal yang penting dalam memulai suatu usaha. 

 

Kata kunci :  self-efficacy, kesiapan berwirausaha, SMK 

 

 

PENDAHULUAN  

Dewasa ini, pengangguran masih menjadi masalah klasik yang belum terpecahkan 

oleh bangsa Indonesia. Data pada website Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

bahwa jumlah pengangguran terbuka pada bulan Agustus tahun 2015 mencapai 7,5 jura 

penduduk. Persentase pengangguran terbuka jika ditinjau dari level pendidikan adalah 

sebagai berikut: (1) Sekolah Menengah Atas (SMA): 30,16%; (2) Sekolah Menengah 

Kejuruan: 20,76%; (3) Sekolah Menengah Pertama (SMP): 18,17%; dan (4) Sekolah 

Dasar (SD): 7,60%. Salah satu faktor yang menyebabkan angka pengangguran di 

Indonesia masih besar adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

 Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Sesuai perkembangan 
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zaman, lembaga pendidikan terus melakukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek 

mulai dari program, layanan, fasilitas, hingga evaluasi. Melalui perbaikan terebut 

diharapkan mutu pendidikan akan semakin meningkat sehingga lembaga pendidikan 

dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan terampil. Pendidikan kejuruan 

merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan menghasilkan lulusan 

yang kompetitif serta memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan 

lapangan pekerjaan.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk pendidikan 

kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menghasilkan sumber daya 

berkualitas yang terampil dan siap kerja dalam dunia usaha atau dunia industri. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sudjimat (2014:19) yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) adalah pendidikan yang mampu membekali para peserta didiknya 

dengan berbagai ketrampilan kognitif dan ketrampilan teknikal (vokasional) serta 

melengkapinya dengan berbagai ketrampilan lunak (attitude, soft skills, employability 

skills, atau generic skills) yang diperlukan dalam bekerja. 

Pembelajaran di SMK membekali kompetensi kejuruan yang bersifat praktis yang 

dapat langsung diaplikasikan pada dunia kerja. Jika dibandingkan pendidikan menengah 

lainnya, SMK lebih berpeluang mencetak lulusan yang siap berwirausaha karena 

lulusannya dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan yang siap diaplikasikan pada 

dunia kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Matthoriq dan Hidayah (2009) yang 

menyatakan bahwa SMK memiliki peran dalam menciptakan budaya wirausaha karena: 

(1) merupakan level pendidikan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat 

dari berbagai kalangan ekonomi; (2) merupakan institusi pendidikan menengah formal 

yang dikembangkan untuk mencetak lulusan siap kerja, sehingga siswa dan atau 

lulusannya dirasa cukup mampu untuk bekerja ditingkat menengah atau pelaksanaan 

madya yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis sekaligus bisa menjadi 

pemikir (thinker); (3) Direktorat Pembinaan SMK telah berkomitmen mengembangkan 

pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMK di seluruh Indonesia. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu model lembaga pendidikan 

yang bertujuan: (1) Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional; (2) Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier, 

mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri; (3) Menyiapkan tenaga kerja 
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tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada saat ini 

maupun pada masa yang akan datang; dan (4) Menyiapkan tamatan agar menjadi warga 

negara yang produktif, adaptif, dan kreatif (Winarno, 2009:124). Berdasarkan pernyataan 

tersebut, secara implisit pendidikan kejuruan sebenarnya tidak hanya bertujuan 

menghasilkan lulusan yang hanya dapat berperan sebagai pencari kerja, namun 

pendidikan kejuruan juga dapat menghasilkan lulusan yang siap menjadi pencipta 

lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mukhadis (2013:8) yang menyatakan 

bahwa pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi salah satunya memiliki subtansi 

sebagai wahana pencipta atau pembuka lapangan kerja (job creator). Namun berdasarkan 

kenyataan di lapangan, siswa SMK cenderung lebih memilih bekerja dengan orang lain 

dan hanya sedikit yang memutuskan untuk memutuskan membuka usaha sendiri. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Wijaya (2007:118) yang menyatakan bahwa siswa lulusan SMK 

tidak banyak yang berorientasi dan berniat untuk bekerja sendiri atau berwirausaha 

dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. 

 Salah satu faktor penting yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kesiapan berwirausaha siswa adalah self-efficacy. Menurut Lukmayanti (2012) self-

efficacy merupakan sebuah keyakinan subjektif individu untuk mampu mengatasi 

permasalahan atau tugas, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Selain itu, self-efficacy mampu memberikan rasa percaya diri dan 

keyakinan akan kemampuan yang dimiliki dan menjadi modal yang penting dalam 

memulai suatu usaha (Sari, 2013). Dari pendapat tersebut, dapat ditarik sebuah garis lurus 

bahwa jika siswa memiliki self-efficacy tinggi maka siswa tersebut dapat bertindak 

mandiri dalam membuat keputusan mandiri dalam memulai suatu usaha. 

 Hasil penelitian Janah dan Winarno (2015) mengungkapkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara keyakinan diri (self-efficacy) terhadap intensi berwirausaha siswa SMK. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa dengan self efficacy yang tinggi akan memiliki intensi 

berwirausaha yang lebih baik daripada peserta didik dengan self-efficacy yang rendah. 

Seseorang dengan self-efficacy yang tinggi akan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan 

akan kemampuan yang dimiliki sehingga hal tersebut dapat menjadi modal penting untuk 

memulai suatu usaha. 
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BAGIAN INTI 

Kajian Self-Efficacy 

Menurut Bandura (1997) self-efficacy adalah keyakinan seseorang dalam 

kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan program tindakan yang diperlukan 

untuk menghasilkan penyampaian tertentu. Lebih lanjut Bandura (1997) juga 

menjelaskan bahwa self-efficacy mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu 

untuk mengorganisasi dan mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecakapan 

tertentu. Sedangkan menurut Jerussalem dan Scrawzer (dalam Manara, 2008:30) self-

efficacy merupakan  keyakinan seseorang untuk dapat melakukan tugas yang sulit atau 

mengatasi kemampuan yang dimilikinya. Self-efficacy merupakan kepercayaan yang 

dimiliki seseorang mengenai kompetensi atau efektivitasnya dalam area tertentu 

(Woolfolk, 2004:267). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa self-

efficacy dapat dipandang sebagai keyakinan diri seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan berdasarkan kompetensi pada bidang tertentu. Keyakinan seseorang dalam self-

efficacy tidak terkait pada seberapa banyak kemampuan yang dimiliki, namun terkait 

dengan keyakinan untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan yang dimiliki dalam 

berbagai kondisi. 

Bandura (1997:42-50) membedakan dimensi self-efficacy ke dalam tiga dimensi, 

yaitu (1) Dimensi level yang mengacu pada kesulitan tugas yang dipersepsikan masing-

masing individu berdasarkan kompetensi yang dimiliki; (2) Dimensi strenght berkaitan 

dengan tingkatan keyakinan individu untuk mengtasi suatu permasalahan; (3) Dimensi 

generality mengacu pada taraf keyakinan dan kemampuan siswa dalam 

menggeneralisasikan tugas dan pemahaman sebelumnya. Dimensi ini menjelaskan bahwa 

efikasi seseorang tidak terbatas pada situasi tertentu. Seseorang yang dapat menerapkan 

self-efficacy dalam berbagai kondisi, maka semakin tinggi self-efficacy yang dimilikinya. 

Kajian Kesiapan Berwirausaha 

Kesiapan (readiness) merupakan segenap sifat atau kekuatan yang membuat 

seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu (Cronbach (dalam Wasty, 2006:191). 

Sementara itu menurut Slameto (2003:113) kesiapan adalah keseluruhan kondisi 

seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respons/jawaban di dalam cara tertentu 

terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau 
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kecenderungan untuk memberikan respon. Kondisi mencakup setidak-tidaknya 3 aspek, 

yaitu: (1) kondisi fisik, mental, dan emosional; (2) kebutuhan, motif, dan tujuan; dan (3) 

keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

 Kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan 

dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang 

dengan berbagai resiko yang dihadapinya (Suryana, 2013:8). Sementara itu, menurut 

Hendro (2011:5) kewirasuahaan merupakan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk 

mengelola semua keterbatasan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari 

nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir. 

 Dari beberapa paparan teori di atas, kesiapan berwirausaha merupakan kondisi 

seseorang yang membuat individu siap untuk terjun dalam dunia wirasuaha dengan 

memperhatikan kondisi mental, kebutuhan, keterampilan dan pengetahuan yang telah 

diperoleh. Kesiapan berwirausaha dalam paper ini mengacu pada kesiapan siswa dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari SMK yaitu 

menyiapkan lulusannya dapat memilih bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha. 

Dengan demikian, SMK sebenarnya tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang 

bertujuan sebagai pencari kerja, namun SMK juga dapat menghasilkan lulusan yang siap 

menjadi pencipta lapangan pekerjaan. 

Pengaruh Self-Efficacy terhadap Kesiapan Berwirausaha 

 Guna mencetak lulusan yang siap berwirausaha, Sekolah Menengah Kejuruan 

seyogyanya membekali peserta didiknya dengan penguasaan kompetensi keahlian, 

kreativitas, kepercayaan diri, ataupun kemampuan manajemen. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Helfin (2011) yang mengemukakan karakteristik wirausaha yang sukses adalah 

sebagai berikut: (1) Keinginan kuat untuk bertanggung jawab; (2) Obsesi untuk 

mendapatkan dan mendayagunakan peluang; (3) Toleransi terhadap risiko, makna ganda 

(ambiguity) dan ketidak pastian; (4) Kepercayaan diri yang tinggi; (5) Kreatif dan 

fleksibilitas; (6) Berkeinginan untuk mendapatkan hasil yang cepat; (6) Mempunyai 

tingkat energi yang tinggi; (7) Motivasi untuk sukses besar; dan (8) Orientasi ke masa 

depan. Sementara itu, Meredith menyatakan bahwa seorang wirauasahawan harus 

menyiapkan beberapa sifat, diantaranya: (1) percaya diri, (2) berorientasi pada tugas dan 

hasil, (3) pengambilan resiko, (4) kepemimpinan, (5) keorisinilan, dan (6) berorientasi ke 

depan. Jika mengacu pada teori tersebut, kepercayaan diri merupakan salah satu faktor 
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penting yang dapat mendukung kesiapan berwirausaha pada seorang individu. 

Kepercayaan diri atau pada paper ini disebut istilah dengan self-efficacy menjadi salah 

satu softskill yang dapat mendukung seorang individu dalam memulai suatu usaha. 

Self-efficacy merupakan keyakinan diri seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan berdasarkan kompetensi pada bidang tertentu. Self-efficacy akan menumbuhkan 

kepercayaan diri dan motivasi diri untuk mamp bersaing dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh individu. Self-efficacy dapat memberikan rasa percaya diri dan keyakinan 

akan kemampuan yang dimiliki dan menjadi modal yang penting dalam memulai suatu 

usaha (Sari, 2013). Dengan demikian, self-efficacy akan menjadi faktor penting dalam 

membentuk mindset siap berwirausaha pada diri siswa SMK. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan dari self-efficacy terhadap kesiapan berwirausaha. Sejalan dengan 

hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara self-efficacy terhadap kesiapan berwirausaha 

siswa SMKN Kompetensi Kealian Jasa Boga. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa self-efficacy dapat mempengaruhi kesiapan berwirausaha siswa. 

Dalam kegiatan di sekolah, self-efficacy dapat dibentuk dari proses belajar 

mengajar. Dalam proses pembelajaran, guru dapat berupaya menyisipkan nilai-nilai self-

efficacy selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan agar kepercayaan diri 

siswa terus terbentuk sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam memulai suatu 

usaha.  

Berdasarkan paparan di atas, dalam hal ini SMK sebagai salah satu lingkungan 

yang mempunyai peranan penting dalam membentuk wirausaha yang tangguh. Dalam 

pembentukan mental dan sikap wirausaha peserta didik hendaknya sekolah menyediakan 

fasilitas atau proses pembelajaran yang dapat memacu perkembangan karakter wirausaha 

dari peserta didik. Melalui pengembangan karakter yang dilakukan di sekolah diharapkan 

mental dan sikap kewirausahaan siswa meningkat sehingga akan berdampak pada 

meningkatnya kesiapan berwirausaha siswa. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa self-

efficacy merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan berwirausaha 
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siswa SMK. Oleh karena itu, para guru diharapkan dapat menyisipkan karakter self-

efficacy pada saat proses pembelajaran. Melalui penanaman karakter self-efficacy tersebut 

diharapkan lulusan siswa SMK mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan hal itu dapat 

dijadikan sebagai sebuah modal dalam memulai suatu wirasuaha. 
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ABSTRAK 

 

Diberlakukannya MEA atau AEC mulai tahun 2016 menjadikan 

persaingan usaha akan semakin sengit. Beberapa persyaratan umum harus 

dimiliki sebuah negara supaya produk barang dan jasa bisa bersaing antara 

negara ASEAN yakni harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) 

yang terampil, cerdas, dan kompetitif sehingga diperlukan bekal Employability 

Skill bagi lulusan. Employability Skill adalah perencanaan yang ketat dan 

dikembangkan untuk membantu calon pekerja agar dapat meningkatkan 

keterampilan pada saat dipekerjakan atau akan mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik. Terdapat enam domain Pengetahuan, Empati, Keterampilan 

Komunikasi & Kemampuan Problem Solving memiliki dampak yang signifikan 

terhadap Employability Skill. 

 

Kata kunci: Employability Skill, Empati, Komunikasi, Karir, Kemampuan 

Problem Solving 

 

 

PENDAHULUAN 

Abad ke-21 ditandai oleh ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based 

economy), di mana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi 

oleh kemampuannya menguasai dan mengkapitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Era ini juga diwarnai oleh makin kuatnya kecenderungan sistem terbuka yang 

menimbulkan persaingan global, sehingga syarat mutlak suatu bangsa agar unggul di 

setiap lini persaingan adalah meningkatkan daya saing bangsanya.  

 Sesuai dengan Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 

tentang revitalisasi Sekolah  Menengah K ejuruan  dalam  rangka peningkatan kualitas  

dan daya saing sumber  daya manusia Indonesia secara khusus kepada menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk; (a) membuat peta jalan  pengembangan SMK; 

(b) menyempurnakan   dan   menyelaraskan   kurikulum SMK dengan kompetensi 

sesuai  kebutuhan pengguna lulusan   ( link and match); dan (c) meningkatkan jumlah  

dan  kompetensi bagi pendidik dan  tenaga  kependidikan SMK. 

 Kemampuan organisasi dan penguasaan kompetensi pada dasarnya tergantung 
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pada keunggulan modal manusia yang menanganinya. Di era ekonomi berbasis 

pengetahuan, lingkungan tempat kerja berubah dengan cepat. Salah satu indikatornya 

adalah masih tingginya proporsi angka pengangguran lulusan SMA/SMK dan perguruan 

tinggi. Dalam kurun waktu 2005-2011, ada kecenderungan proporsi pengangguran 

lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi semakin meningkat, yakni 42,6% pada tahun 

2005 menjadi 49,5% pada tahun 2011 (BPS, 2012). Human Development Index (HDI) 

yang dikeluarkan UNDP tahun 2011 menempatkan Indonesia di urutan 124 dari 187 

negara (UNDP, 2011), turun dari urutan 108 pada tahun 2010. 

Persoalan pengangguran bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan 

pasar kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia, tetapi juga disebabkan oleh 

ketidaksiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Apabila persoalan pengangguran ini 

dihubungkan dengan dunia pendidikan, maka hal ini berkaitan dengan persoalan mutu 

dan relevansi hasil-hasil pendidikan. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi 

dihadapkan pada persoalan bagaimana menghasilkan lulusan agar mempunyai 

keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 

Masalah ini dapat ditelusuri pada tujuan dasar sistem pendidikan kejuruan di 

Indonesia. Pendidikan kejuruan di Indonesia mempersiapkan pemuda agar memiliki 

tujuan yang lebih luas seperti sistem di Jerman. Pendidikan kejuruan tidak hanya 

bertujuan mempersiapkan para pemuda agar dapat bekerja secara menguntungkan, tapi 

juga dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka agar dapat melakukan akses langsung 

dalam memajukan karir mereka dalam sistem pendidikan dan menjadi warga negara yang 

baik (lih UU Sisdiknas No. 20/2003).  

 Menurut Sonhadji (2014), Sebagai sumbangan pemikiran, penulis menyampaikan 

beberapasaran berikut ini: (1) pendidikan di lndonesia harus memiliki landasan filosofi 

yang kokoh, diarahkan pada pembentukan identitas dan integritas nasional, seperti 

wawasan kebangsaan yang kuat, rasa patriotik yang tangguh, pandangan multicultural 

yang luas, sikap kewarganegaraan yang baik, serta ketaatan beragama yang konsisten; (2) 

kurikulum harus disusun berdasarkan kajian yang mendalam dan dipilih muatan yang 

benar-benar relevan dengan kebutuhan bangsa pada saat ini; (3) adanya upaya 

peningkatan profesionalisme manajemen pendidikan dan manajemen pembelajaran 

secara terus menerus, baik pada perencanaan, struktur organisasi, pengembangan SDM, 

maupun evaluasinya; (4) berbagaiinovasi dalam pembelajaran seperti Confextual 
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Teaching and Learning (CTL), Quantum Teaching and Learning (QTL), Accelerated 

Learning (AL), moving class, dan PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif,dan 

Menyenangkan) dapat diadopsi sepanjang berdasarkan analisis kebutuhan yang matang, 

sesuai dengan karakteristik bidang studi danpeserta didik; (5) penjaminan mutu harus 

dilakukan secara terus menerus dan komprehensif untuk seluruh komponen sistem 

pendidikan yaitu lnput, proses, output, dan outcome; dan (6) Pengalokasian anggaran 

pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 

l) supaya direalisasikan secara efektif, konsisten, transparan, dan akuntabel. 

Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan (PP 19/2005) dalam ayat 13 

ayat 1 menyatakan bahwa life skills education (Pendidikan Kecakapan Hidup) akan 

berlangsung pada pendidikan menengah atas, termasuk pendidikan kejuruan. Rupanya 

istilah "keterampilan hidup" dimaksudkan untuk mengadopsi ide-ide dari Pendidikan 

konsep United Nations Education for All (EFA). 

Pemerintah telah menyiapkan suatu jalur pada jenjang pendidikan tinggi yang 

mempersiapkan lulusannya untuk bekerja. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan ’’Pendidikan vokasi merupakan 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian 

terapan tertentu.” (Diknas, 2007). 

 Employability skill yang ditetapkan oleh UNESCO (2012: 172) sebagai 

keterampilan penting untuk menerapkan dan mempertahankan pekerjaan seseorang. 

Mereka memerlukan berbagai keterampilan yang dapat ditransfer dan disesuaikan dengan 

kebutuhan kerja dan lingkungan. Employability skill meliputi analisis masalah dan 

memilih solusi yang tepat, mengkomunikasikan ide-ide dan informasi efektif, menjadi 

kreatif, menunjukkan kepemimpinan dan kesadaran, dan menunjukkan kemampuan 

kewirausahaan. 

Peraturan Menteri tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah (Permendikbud 70/2013) membagi  dimensi "sikap" ke dalam 

kompetensi spiritual dan sosial,  yang lain  tidak berubah, tapi diberi nama "kompetensi 

inti "(Kompetensi inti). Deskripsi kompetensi ini sedikit diuraikan pada tabel di atas. 

Peraturan tambahan sejumlah "kompetensi dasar" (Kompetensi Dasar) setiap mata 

pelajaran pembelajaran untuk setiap kelas 10 sampai 12, di antaranya dapat 

dikelompokkan dalam kategori virtual "employability skill". 
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PEMBAHASAN 

 Pendidikan vokasi merupakan suatu pendidikan yang program dan kurikulumnya 

didesain untuk mempersiapkan peserta didik memperoleh pengetahuan dan keahlian yang 

memungkinkan mereka setelah lulus segera memperoleh pekerjaan (Lynch, 2000:2). Di 

negara-negara barat, istilah pendidikan vokasi dikenal dengan berbagai sebutan seperti 

career and technical education, vocational and technical education and training, 

vocational education and training, workforce education, integrated tech prep.  

Penyelenggaraannya pun bervariasi mulai dari tingkat ”secondary” 

hingga ”pre-baccalaureate” serta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh industri 

(Gray, 1996:91; Misko, 2006:13). Asumsi dasar pendidikan vokasi berpusat pada konsep 

tentang dunia kerja, di mana setiap pencari kerja haruslah memiliki kemampuan untuk 

melakukan fungsi-fungsi teknis dasar suatu pekerjaan. Menurut Finch & Crunkilton 

(1999:14) pendidikan vokasi memiliki karakteristik antara lain: (1) lebih menekankan 

pada kemampuan unjuk kerja, (2) penyiapan untuk mendapatkan pekerjaan, dan (3) 

menekankan pada pengembangan keterampilan. 

 Di Indonesia, istilah pendidikan vokasi digunakan secara luas setelah tercantum 

dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

 Dalam UU 20/2003 dinyatakan ’’Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi 

yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan 

tertentu maksimal setara dengan program sarjana” (Depdiknas, 2003). Pengertian ini 

mengandung makna bahwa pendidikan vokasi dilaksanakan secara formal dalam sistem 

persekolahan pada jenjang pendidikan tinggi.  

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk dilakukan 

reorientasi penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya pada jenjang pendidikan 

tinggi. Politeknik yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara 

pendidikan vokasi, perlu melakukan perubahan orientasi sejalan dengan berkembangnya 

kebutuhan guna menyeimbangkan academic skills, technical skills, dan employability 

skills sebagai bentuk antisipasi berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan. Re-

orientasi tidak saja dilakukan pada aspek-aspek kurikuler dan instruksional, tetapi juga 

pada tataran sistem yang akan menaungi semua perubahan orientasi yang dilakukan. 

 Dalam bidang elektronika (Crozier, 2003) dalam manufaktur elektronik, seorang 
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pekerja tingkat teknis dapat membangun sirkuit eksperimental, sirkuit tes untuk operasi 

yang tepat, dan mencari kerusakan. Installer dapat bekerja pada produk mulai  dari mobil 

CB ke komputer kantor bisnis. Operator dapat ditemukan di tempat-tempat seperti stasiun 

televisi. Operator kamera, mixer audio, direktur teknis, dan spesialis pencahayaan. Dalam 

industri jasa, pekerja dapat ditemukan satu orang perbaikan TV dan memperbaiki 

komputer. Dengan kata lain, pekerjaan level teknis elektronik banyak dan beragam. 

 Orang bekerja di elektronik melalui berbagai tingkat pekerjaan. Pekerjaan semi 

terampil membutuhkan setidaknya persiapan, sementara pekerjaan tingkat profesional 

memerlukan empat tahun kuliah. Tugas, tanggung jawab, dan perbedaan gaji antara 

tingkat pekerjaan. Posisi semiskilled membutuhkan persiapan sedikit dan memberikan 

gaji terendah. 

1) Tingkat semi skilled 

Banyak orang bekerja pada tingkat kerja semiskilled di bidang elektronik. Pekerja 

gudang semacam, persediaan, dan mendistribusikan banyak bagian. Posisi semiskilled 

memberikan cara yang sangat baik bagi orang untuk memulai karir dalam elektronik.   

2) Tingkat Terampil 

Pekerja terampil seperti memproduksi berbagai macam barang dari papan sirkuit 

kecil untuk tangan chassis kabel dan lemari peralatan besar. Kualitas pengerjaan mereka 

dievaluasi oleh inspektur kontrol kualitas, sementara operasi yang tepat dijamin oleh 

penguji produksi.  

3) Tingkat Teknis 

Pekerja tingkat teknis diharapkan untuk meninjau hasil tes, mendiagnosa 

penyebab kerusakan peralatan, melakukan perbaikan, dan memeriksa peralatan untuk 

operasi yang tepat. Mendiagnosis penyebab membutuhkan pemahaman tentang 

bagaimana perangkat berfungsi. Minimal dua tahun sekolah teknis dan komitmen 

melanjutkan studi  bagi mereka yang bekerja pada tingkat ini. 

 

4) Tingkat profesional 

 Dalam perkembangan dari tingkat terampil untuk tingkat profesional, pekerjaan 

menjadi kurang terlibat dengan peralatan dan lebih terlibat dengan desain manual atau 

gambar. Hal ini tidak biasa bagi seseorang di tingkat profesional untuk tidak pernah 

menyentuh besi solder, meter, atau chassis elektronik. Kemampuan mental menjadi lebih 
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penting daripada kemampuan manual, dan proyek-proyek mengambil bulan bukan menit. 

Pemahaman teoritis lebih besar dari elektronik yang diperlukan membutuhkan 

pemahaman lebih besar dari mata pelajaran lain, seperti matematika dan fisika. 

Persiapan karir melibatkan tiga dimensi, perlu pengetahuan khusus tentang teori 

elektronik dan operasi produk. Keterampilan dalam kinerja berbagai tugas dan dalam 

pengoperasian alat uji elektronik. Selain itu, sikap terhadap pekerjaan mengembangkan 

adalah faktor utama.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah mempelajari elektronika (sumber Crozier, 2003) 

Bahkan, beberapa pengusaha menganggap sikap faktor yang paling penting. 

Pertumbuhan dalam tiga dimensi, ditambah pengalaman, akan menentukan keberhasilan 

kerja. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Langkah menuju sukses dalam berkarir (sumber Crozier, 2003) 

 

Elektronik merupakan sebuah ilmu pengetahuan dan industri. Menurut definisi, 

melibatkan teori dan aplikasi perangkat pengolahan informasi dibangun dengan tabung 

vakum, semikonduktor, dan sirkuit terpadu.  

Sistem pembelajaran yang dikembangkan pada pendidikan vokasi perlu didasari 

teori-teori belajar yang relevan agar mampu mengembangkan employability skills 

mahasiswa. Behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme merupakan tiga teori besar 

yang sering digunakan dalam menjelaskan tentang makna belajar. Strategi behavioristik 

digunakan dalam pembelajaran agar mahasiswa memahami dan menguasai bidang 

keahliannya (know-what), strategi kognitivistik diterapkan agar mahasiswa memahami 
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bagaimana suatu pekerjaan dilakukan (know-how), serta strategi konstruktivistik 

digunakan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang mengapa suatu pekerjaan 

dilakukan (know-why). 

Tantangan pendidikan vokasi saat ini adalah menyeimbangkan keterampilan 

akademik, keterampilan teknis, dan employability skills. Pendekatan strategi 

pembelajaran yang dapat diterapkan agar tercapai keseimbangan tersebut di antaranya 

melalui active learning. Pembelajaran aktif adalah “Anything that involves students in 

doing things and thinking about the things they are doing (Smart & Csapo, 2007:452).” 

Melalui pembelajaran aktif mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking) seperti analisis, 

sintesis, dan evaluasi, serta dapat mengeksplorasi nilai-nilai dan sikap dalam dirinya 

sendiri. 

Saat ini pendekatan pembelajaran pada pendidikan vokasi mengarah kepada: (1) 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (learner-centered), (2) pembelajaran yang 

berpusat pada pekerjaan (work-centered), dan (3) pembelajaran yang berfokus pada 

pengembangan atribut-atribut keterampilan (attribute-focused) (Chappell, 2003:3).  

 Rasul (2010:50) melakukan penelitian pada lima jenis industri manufaktur. 

Hasilnya menunjukkan pengusaha mempunyai persepsi yang sama terhadap tingkat 

kepentingan kemampuan employability yang terdiri atas: (1) basic skills, (2) thinking 

skills, (3) resource management skills, (4) informational skills, (5) interpersonal skills, 

(6) system and technology skills, dan (7) personal quality skills. 

European Commission (2010:12) dalam laporannya menyebutkan keterampilan 

dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh para pekerja saat ini, diurutkan dari tingkat 

kepentingan tertinggi meliputi: teamworking (67%), diikuti oleh sector-specific skills, 

communication skills, computer literacy, being able to adapt to new situations, first-class 

ability in reading/writing, analytical and problem-solving skills, dan planning and 

organisational skills (53%-62%). 

Langkah-langkah pembelajaran seperti menunjukkan pergeseran hubungan guru-

siswa. Guru tidak memposisikan diri sebagai sumber pengetahuan. Belajar harus 

menunjukkan arah menuju fenomena nyata dan fakta dalam lingkungan dan masyarakat. 

Proses pembelajaran harus mengaktifkan dan mengatasi pengembangan sikap, 

keterampilan dan aspek pengetahuan pada waktu yang sama. 
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PENUTUP 

Untuk memenuhi tujuan pembelajaran, guru harus mendukung penerapan metode 

pembelajaran, yang mendukung belajar mandiri dan berpikir siswa. Pembelajaran 

berbasis masalah serta diskusi kelompok merupakan metode yang akan 

diimplementasikan. Melalui pengaturan baru, pembelajaran diharapkan akan membangun 

apa yang disebut Employability Skill dapat lebih terintegrasi. 

Skill atau keterampilan yang memberikan konstribusi pada relasi/ hubungan yang 

produktif dan harmonis di antara sesama pegawai serta dengan pelanggan, melalui: 

Speaking, listening, Reading, Writing. Bentuk konstribusinya pada keberhasilan kerja 

dalam membuat dokumentasi, membaca dan interpretasi dokumen, komunikasi Lisan, 

dan Komunikasi dalam Teknologi Informasi. Skill  atau   keterampilan   yang  memberikan 

konstribusi pada relasi/hubungan yang produktif untuk  mendapatkan  hasil-hasil  

inovatif.  Skill initiative dan enterprise terkait dengan kepentingan pegawai/ karyawan 

untuk mendapatkan hasil/kinerja terbaik tanpa bantuan atau supervisi rinci. Skill  

Initiative  and  enterprise  berhubungan dengan manajemen perubahan, identifikasi 

peluang-peluang, refleksi  praktik-praktik yang dilakukan untuk perbaikan, dan 

membangun persahabatan. 

 Teknologi dalam employability skill   ini, termasuk dalam bentuk tradisional dari 

information technology dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan 

peralatan dan mesin-mesin lainnya. Dalam tempat bekerja keterampilan ini diaplikasikan 

ketika: 

o Menggunakan information technology untuk membantu dalam komunikasi dan 

dukungan pada manajemen, dan fungsi-fungsi perencanaan dan operasional. 

o Mengoperasikan mesin-mesin dan teknologi yang membantu tugas-tugas rutin, baik 

yang ringan dan berat serta kompleks. 

Menurut Sonhadji (2015:207) revitalisasi pendidikan di Indonesia meliputi: (a) 

pendidikan di Indonesia harus memiliki landasan filosofi yang kokoh, (b) adanya upaya 

peningkatan profesionalisme manajemen pendidikan pembelajaran secara terus menerus. 

Selanjutnya, Sonhadji (2012:85) menguraikan  bahwa sekolah masa depan harus 

mengarahkan murid untuk belajar bagaimana belajar (learn how to learn). Hal ini berarti 

tugas guru tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengajar bagaimana 

mengklasifikasi, mereklasifikasi, mengevaluasi, memindah, mengolah, dan 
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mengkomunikasikan kembali informasi tersebut.  
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ABSTRAK 

 
SMK dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai 

kompetensi dalam bidang keahlian tertentu, salah satu faktor penting yang 

memkontribusii keberhasilan proses pendidikan di SMK adalah peserta didik.  

Untuk menunjang proses dan keberhasilan belajar,  maka peserta didik perlu 

diseleksi terlebih dahulu. Salah satu landasan yang rasional tentang seleksi 

penerimaan peserta didik baru SMK adalah Undang-Undang RI No. 23 pasal 12 

(b) Tahun 2003, menegaskan: "Setiap peserta didik  pada  setiap  satuan  

pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya". Banyak lulusan SMK yang tidak memperoleh kerja 

atau menganggur, bahkan mereka yang telah bekerjapun bukan tanpa masalah. 

Bekal pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki tidak cukup untuk 

dapat bertahan dalam lingkungan kerja. Banyak faktor yang diduga sebagai 

penyebabnya, antara lain dari sisi penyedia tenaga kerja, dari sisi industri, dan 

juga dari sisi para lulusan itu sendiri. Sejumlah faktor yang diidentifikasi menjadi 

masalah ketidak siapan para lulusan SMK saat ini antara lain: (1) informasi yang 

diperoleh tidak cukup mendukung memperoleh pekerjaan; (2) industri pada 

umumnya mencari tenaga kerja yang berpengalaman; dan (3) keluhan pihak 

industri bahwa kebanyakan para lulusan tidak mempunyai keterampilan yang 

diharapkan oleh industri, terutama employabilitas untuk dapat survive dan 

bertahan pada berbagai situasi dan kondisi kerja. Siswa yang memiliki sikap 

kerja yang baik akan memiliki kesiapan yang tinggi pula terhadap praktik kerja 

di bengkel, sehingga akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan 

industri.Pentingnya minat karena motivasi merupakan sumber pendorong dari 

suatu perilaku dalam mencapai suatu tujuan. semakin tinggi bakat mata pelajaran 

produktif kejuruan siswa maka semakin tinggi pula kesiapannya untuk 

memasuki dunia kerja industri berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa. 
 

Kata kunci :  Kesiapan kerja , bakat bidang produktif, sikap kerja, minat kerja 

 

PENDAHULUAN  

 Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan masa depan 

bangsa, seperti tercantum dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 (Depdiknas, 2004: 1),  sebagai  berikut:  Pendidikan  

nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam   rangka   mencerdaskan   kehidupan   bangsa,   

bertujuan   untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, 

kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang  demokrasi  serta bertanggung 
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jawab. 

 Oleh karena itu SMK dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai 

kompetensi dalam bidang keahlian tertentu, salah satu faktor penting yang 

memkontribusi keberhasilan proses pendidikan di SMK adalah peserta didik.Untuk 

menunjang proses dan  keberhasilan belajar,  maka peserta didik perlu diseleksi 

terlebih dahulu. Salah satu landasan yang rasional tentang seleksi penerimaan peserta 

didik baru SMK adalah Undang-Undang RI No. 23 pasal 12 (b) Tahun 2003, 

menegaskan: "Setiap peserta didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  

mendapatkan  pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya".  

Banyak lulusan SMK yang tidak memperoleh kerja atau menganggur, bahkan 

mereka yang telah bekerjapun bukan tanpa masalah. Bekal pengetahuan dan keterampilan 

yang mereka miliki tidak cukup untuk dapat bertahan dalam lingkungan kerja. Banyak 

faktor yang diduga sebagai penyebabnya, antara lain dari sisi penyedia tenaga kerja, dari 

sisi industri, dan juga dari sisi para lulusan itu sendiri. Sejumlah faktor yang diidentifikasi 

menjadi masalah ketidak siapan para lulusan SMK saat ini antara lain: (1) informasi yang 

diperoleh tidak cukup mendukung memperoleh pekerjaan; (2) industri pada umumnya 

mencari tenaga kerja yang berpengalaman; dan (3) keluhan pihak industri bahwa 

kebanyakan para lulusan tidak mempunyai keterampilan yang diharapkan oleh industri, 

terutama employabilitas untuk dapat survive dan bertahan pada berbagai situasi dan 

kondisi kerja(Hanafi, 2012:108).  

Menurut Maryani (2010) dengan judul “Hubungan Bakat Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Produktif dan Minat Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Program 

Keahlian Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Pengasih Tahun Ajaran 2010/2011”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif antara bakat hasil belajar mata 

pelajaran produktif dengan kesiapan kerja siswa; (2) ada hubungan positif antara minat 

kerja dengan kesiapan kerja siswa; dan (3) ada hubungan positif antara bakat hasil belajar 

mata pelajaran produktif dan minat kerja secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja 

siswa. Penelitian lain yang membahas tentang sikap adalah penelitian yang dilakukan 

Wakhidah (2012) dengan judul “Pengaruh Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan Sikap 

Mandiri terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Akuntansi SMK 

PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2011/2012”. Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif praktik kerja industri (Prakerin) dan sikap 
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mandiri terhadap kesiapan kerja siswa. 

Berdasarkan temuan-temuan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

bahwa sikap dan bakat belajar memang mempengaruhi kesiapan kerja siswa. Namun 

kesiapan siswa perlu ditunjang dengan adanya minat kerja dari siswa, dengan asumsi jika 

siswa tidak berminat untuk bekerja maka kemungkinan siswa akan melanjutkan studi ke 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 

KESIAPAN KERJA 

Kesiapan kerja dapat dipelajari, dibentuk, disesuaikan dan dikembangkan melalui 

pengalaman belajar yang diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sesuai dengan 

di lapangan ada beberapa karakteristik individu pola pembentukan kesiapan berbeda-

beda, di dalam diri masing- masing individu.  

 Menurut Wagner (2006:1) kesiapan kerja adalah: seperangkat keterampilan dan 

perilaku yang diperlukan untuk bekerja dalam pekerjaan apa pun bentuknya. 

Keterampilan kesiapan bekerja kadang-kadang disebut soft skills, keterampilan kerja, atau 

keterampilan kesiapan kerja. Dari keragaman pengertian atau didefinisikan secara esensi 

keterampilan kesiapan bekerja secara makna pada prinsipnya sama.  

Kesiapan kerja menurut Wagner meliputi beberapa aspek antara lain: (1) 

kemampuan membaca untuk informasi; (2) diterapkan matematika; (3) menulis bisnis, 

(4) menulis, mencari informasi; (5) kerja sama tim; (6) pengamatan; (7) mendengarkan; 

dan (7) teknologi terapan”. 

Menurut Wardiman (1998:30) menjelaskan beberapa keterampilan yang perlu 

dimiliki oleh siswa SMK menjelang memasuki dunia kerja antara lain: (1) memiliki 

keterampilan dasar dan penyesuaian diri dengan perkembangan IPTEK; (2) mampu 

mencari informasi; (3) mampu mengkomunikasikan ide; (4) mampu mengorganisasi 

kegiatan; (5) mampu bekerjasama; (6) mampu memecahkan masalah; (7) berfikir logis 

dan; (8) mampu berbahasa global. 

Untuk mencapai kematangan yang dinginkannya sering menghalangi hambatan, 

sehingga diperlukan usaha dari siswa untuk mengatasi hambatan tersebut. Siswa SMK 

cenderung menganggap bahwa keterampilan (skill), kemampuan (ability), dan usaha 

(efforts) lebih menentukan pencapaian dalam hidup mereka, termasuk pencapaiannya. 
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Mengingat pentingnya kesiapan kerja secara psikologis bagi siswa, maka diperlukan 

suatu kondisi yang menunjang pembentukan kesiapan kerja tersebut, baik melalui 

kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan yang lain termasuk di dalamnya adalah 

informasi bimbingan . 

Kesiapan kerja siswa SMK merupakan usaha mempersiapkan siswa untuk siap 

kerja. Hal ini disebabkan dua faktor yaitu faktor internal meliputi: kecerdasan 

(kemampuan akademik), keterampilan dan kecakapan, bakat, motivasi, kemampuan dan 

kepribadian, cita-cita dan tujuan dalam bekerja. Faktor eksternal meliputi lingkungan 

keluarga dan pengetahuan lingkungan kerja. 

Kesiapan kerja siswa dalam dunia kerja diharapkan untuk dapat mengembangkan 

dan menyalurkan potensi diri meliputi bakat, kemampuan, dan keterampilan melalui 

lapangan kerja yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ketika siswa dihadapkan pada pilihan, 

maka ia akan melakukan usaha untuk mengenali diri, mencari tahu tentang pekerjaan dan 

langkah-langkah pendidikan serta berusaha mengatasi masalah berkaitan dengan pilihan. 

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja siswa 

berkenaan dengan penelitian ini adalah keadaan yang harus dipersiapkan oleh siswa SMK 

untuk menuju dunia kerja dengan konsep kematangan vokasional/kejuruan berdasarkan 

faktor sebagai berikut: (1) memiliki tingkat kematangan kejuruan; (2) memiliki 

pengetahuan dunia kerja (lingkungan kerja); (3) memiliki keterampilan dasar dan 

penyesuaian diri dengan perkembangan IPTEK; (4) mampu mengkomunikasikan ide; (5) 

mampu bekerjasama; dan (6) mampu berbahasa global. 

Bakat Bidang Produktif 

 Bakat  dapat  diartikan  sebagai  rangkaian  karakteristik  yang dipandang sebagai 

gejala kemampuan seseorang untuk memperoleh  pengetahuan, keterampilan dan 

dimatangkan melalui latihan-latihan. Dengan  demikian  bakat  yang  dibawa  sejak  lahir  

hanya  akan  berkembang jika lingkungan memberi kesempatan dengan latihan- latihan. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki bakat dan minat tertentu,  oleh karena itu perlu suatu 

pengukuran untuk mengetahui bakat dan  minat yang ada dalam diri setiap individu. Tes 

bakat dilakukan untuk mengetahui sejauh  mana  aspek-aspek  kemampuan,  kekuatan dan 

kelemahannya antara aspek yang satu dibandingkan aspek lainnya.  

           Syaiful Bahri Djamarah (2008: 138) berpendapat: “Bakat adalah kemampuan 
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potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai bakat sampai ketingkat tertentu sesuai 

dengan kapasitas masing-masing “.  

Mata pelajaran di SMK di bedakan menjadi tiga (3) kelompok yaitu mata 

pelajaran normatif, mata pelajaran adaptif dan mata pelajaran produktif. Mata pelajaran 

produktif adalah kelompok mata pelajaran yang membekali peserta didik agar memiliki 

kopetensi kerja sesuai Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dalam 

hal SKKNI belum ada, maka digunakan standard kompetensi yang disepakati oleh forum 

yang dianggap mewakili dunia usaha/indstri atau asosiasi profesi. Program produktif 

diajarkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian. Depdikbud, 

(2000:3) mata pelajaran produktif adalah segala mata pelajaran yang dapat membekali 

pengetahuan teknik dasar keahlian kejuruan. 

Program kejuruan praktik diarahkan pada pencapaian tujuan yang bersifat 

psikomotorik, sedangkan program kejuruan teori diarahkan pada pencapaian kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

Dave dalam Sukriman, (1996:19), membagi ranah psikomotorik ke dalam lima 

peringkat yang paling sederhana sampai peringkat yang paling komplek. Kelima pringkat 

tersebut dari yang paling sederhana ke yang komplek adalah imitasi, minipulasi, presisi, 

artikulasi dan naturalisasi. Pembagian peringkat ranah psikomotorik dapat dijelaskan 

sebagai berikut: (1) imitasi, yaitu melakukan kegiatan yang pernah dilihat atau 

diperhatikan sebelumnya dan kegiatan tersebut sifatnya masih sederhana, imitasi sifatnya 

faktual, ialah persis sama dengan apa yang dilihat atau apa yang diperhatikan sebelumnya; 

(2) manipulasi, yaitu melakukan kegiatan tertentu meskipun kegiatan tersebut belum 

pernah dilihatnya; (3) presisi, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya presisi, 

mengandung unsur ketelitian, keseimbangan, sekalipun jenis kegiatannya belum utuh; (4) 

artikulasi, yaitu melakukan project work; dan (5) naturalisasi, yaitu mampu mengubah 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik semata, karena sudah adanya rutinitas kerja yang 

telah dibina. 

Bakat yang diperoleh oleh siswa dalam mata pelajaran produktif menunjukkan 

tingkat penguasaan pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh siswa pada mata pelajaran 

produktif. Dari bakat mata pelajaran produktif yang telah dicapai siswa dapat diketahui 

sejauh mana program-program kejuruan dapat dikuasai oleh siswa. Siswa yang bakatnya 

tinggi dalam mata pelajaran produktif akan memiliki kemampuan kejuruan yang tinggi 



 

541 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

pula, dan begitu juga sebaliknya. 

Sikap Kerja 

Sikap merupakan set mental atau neural status (kondisi dari kesiap-siagaan, 

diorganisir melalui pengalaman, menggunakan suatu pengaruh direktif atas respon setiap 

dan semua objek dari situasi-situasi yang dapat dikenali (Allport, dalam Sunaryo, 

2013:100). Judd, dkk. (dalam Sunaryo, 2013:100) menyatakan bahwa sikap dapat 

dipandang sebagai evaluasi-evaluasi berbagai objek yang disimpan di dalam memori. 

Sedangkan menurut Perloff (dalam Sunaryo, 2013:100) sikap merupakan belajar, kronis 

dan evaluasi afektif dari suatu objek (seseorang, kesatuan, atau gagasan) dengan 

menggunakan dampak direktif dari tingkah laku sosial. 

Secara umum struktur sikap terdiri tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu 

komponen kognitif (cognitive), komponen efektif (effective), dan komponen konatif 

(konatif). Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai individu, 

komponen efektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan 

komponen konotif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan 

sikap yang dimiliki seseorang. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan 

stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. seringkali komponen kognitif ini 

dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama apabila menyangkut masalah isu 

atau problem yang kontroversial Sunaryo (2013:104). 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap kerja 

merupakan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas, suka atau tidak suka terhadap 

pekerjaannya dengan kecenderungan respon positif atau negatif untuk memperoleh hal 

yang diinginkannya dalam pekerjaannya. Sikap kerja ini menunjukan respon-respon 

setiap orang berupa emosional terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan, tanggung 

jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan, dan rasa percaya diri ketika bekerja. Tingkah 

laku tersebut yang mencerminkan sikap kerja yang dimiliki seseorang ketika bekerja. 

Blum & Nylon (2008) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap kerja 

antara lain: (1) kondisi kerja, meliputi lingkungan fisik maupun sosial berpengaruh 

terhadap kenyamanan dalam bekerja; (2) pengawasan atasan, pengawasan dan perhatian 

yang baik dari atasan dapat mempengaruhi sikap dan semangat kerja; (3) kerja sama dari 

teman sekerja, adanya kerja sama dari teman sekerja juga berpengaruh dengan kualitas 
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dan bakat dalam menyelesaikan pekerjaan; (4) kesempatan untuk maju, jaminan terhadap 

karir dan hari tua dapat dijadikan salah satu motivasi dalam sikap kerja; (5) keamanan, 

rasa aman dan lingkungan yang terjaga akan menjamin dan menambah ketenangan dalam 

bekerja; (6) fasilitas kerja, fasilitas kerja yang memadai berpengaruh terhadap terciptanya 

sikap kerja yang positif; dan (7) imbalan, rasa senang terhadap imbalan yang diberikan 

baik berupa gaji pokok maupun tunjangan mempengaruhi sikap dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Minat Kerja 

Menurut Sardiman (2011:76) minat diartikan sebagai “suatu kondisi yang terjadi 

apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”. Oleh karena itu, apa yang 

dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu 

mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. Menurut Daryanto (2009:53) minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Subroto (1988:109) 

berpendapat bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada 

sesuatu obyek atau menyenangi sesuatu obyek. Minat dapat muncul dengan sendirinya 

dan ada yang muncul karena dibangkitkan dengan usaha atau sengaja. 

Bakat bidang produktif terhadap kesiapan kerja siswa. 

Secara umum penguasaan masing-masing siswa terhadap mata pelajaran kejuruan 

dapat diketahui dari hasil akhir semester yang diberikan oleh guru melalui nilai raport, 

semakin tinggi penguasaan siswa terhadap mata pelajaran produktif yang diberikan oleh 

guru, maka semakin tinggi pula kesiapan kerja siswa dalam pelaksanaanpraktik kerja di 

bengkel. 

Semakin tinggi bakat mata pelajaran produktif kejuruan siswa maka semakin 

tinggi pula kesiapannya untuk memasuki dunia kerja industri berpengaruh terhadap 

kesiapan kerja siswa. 

Sikap kerja terhadap kesiapan kerja siswa. 



 

543 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

Sikap kerja sebagai tindakan yang akan diambil siswa dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha yang 

dilakukan.  

Sikap kerja dapat dijadikan indikator dalam sebuah pekerjaan dapat berjalan 

lancar atau tidak, Sikap kerja sebagai kecenderungan pikiran dan perasaan puas atau tidak 

puas terhadap pekerjaannya. Indikator siswa yang merasa puas pada pekerjaannya akan 

bekerja keras, jujur, dan tidak malas. Sebaliknya siswa yang tidak puas pada pekerjaannya 

akan bekerja seenaknya, mau bekerja kalau ada pengawasan, dan tidak jujur.  

Berdasarkan hal tersebut maka siswa yang memiliki sikap kerja yang baik akan 

memiliki kesiapan yang tinggi pula terhadap praktik kerja di bengkel, sehingga akan lebih 

siap untuk memasuki dunia kerja dan industri. 

Minat kerja terhadap kesiapan kerja siswa. 

Guna menunjang kesiapan kerja maka siswa perlu memiliki minat kerja yang 

tinggi. Pentingnya minat karena motivasi merupakan sumber pendorong dari suatu 

perilaku dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, apabila seorang siswa memiliki minat yang 

tinggi dalam bekerja, maka siswa akan mengembangkan sikap dan perilaku yang positif 

dan sejalan dengan tuntutan pekerjaannya.  

Seseorang yang memiliki minat pada suatu objek, termasuk profesi, mempunyai 

kecenderungan untuk mengembangkan sikap yang sesuai dengan objek yang diminatinya 

itu. Apabila seorang siswa memiliki minat yang tinggi terhadap pekerjaan, maka ia akan 

terpacu untuk mempersiapkan dirinya dalam bekerja. 

 

KESIMPULAN 

1. Semakin tinggi bakat mata pelajaran produktif kejuruan siswa maka diharapkan 

semakin tinggi pula kesiapannya untuk memasuki dunia kerja industri berpengaruh 

terhadap kesiapan kerja siswa. 

2. Siswa yang memiliki sikap kerja yang baik akan memiliki kesiapan yang tinggi pula 

terhadap praktik kerja di bengkel, sehingga akan lebih siap untuk memasuki dunia 

kerja dan industri. 

3. Apabila seorang siswa memiliki minat yang tinggi dalam bekerja, maka siswa akan 

mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dan sejalan dengan tuntutan 
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pekerjaannya.  
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji serta 

menganalisis tentang pengaruh nilai ujian nasional, sarana prasarana 

laboratorium, kemampuan mengajar guru, dan nilai mata pelajaran sistem 

telekomunikasi, terhadap pencapaian kompetensi teknik instalasi fiber optik 

serta implikasinya pada kinerja lulusan di dunia kerja. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan ilmu manajemen sumber daya manusia yang 

dikombinasikan dengan teori-teori pendidikan kejuruan dan pelatihan. Jenis 

penelitian ini adalah descriptive verificative dan explanatory survey dengan unit 

analisis adalah alumni SMK Telkom Malang yang telah memperoleh sertifikat 

kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi dibidang fiber optik, dengan unit 

observasi adalah TUK Moklet Malang dan PT. Telkom Akses region Jawa Timur. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja lulusan dipengaruhi secara signifikan oleh 

pencapaian kompetensi, dimana sarana prasarana dan kemampuan mengajar 

guru berpengaruh paling dominan terhadap pencapaian kompetensi, sedangkan 

nilai ujian nasional merupakan faktor yang paling kecil memberikan pengaruh 

terhadap pencapaian kompetensi dibidang fiber optik.  

 

Kata kunci :  kinerja lulusan, pencapaian kompetensi, lembaga sertifikasi 

profesi, dan teknik instalasi fiber optik. 

 

 

PENDAHULUAN  

Sejalan dengan arus globalisasi, teknologi berkembang dengan amat pesat, 

teknologi yang di hari kemarin masih dianggap modern, bukan tidak mungkin hari ini 

sudah mulai basi. Teknologi telekomunikasi misalnya, beberapa tahun yang lalu, 

kebanyakan orang di Indonesia dalam menggunakan sarana telekomunikasi cukup 

melalui telepon dan sms. Namun, seiring dengan berkembangnya media internet, cara 

orang dalam berkomunikasi sudah banyak berubah, dari telepon dan sms kini beralih ke 

media berbasis internet seperti: chat, email, media sosial, bahkan video call melalui 

jaringan internet.  

Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam mengadopsi telepon seluler pintar 

atau smart phone. Menurut hasil riset Google dengan barometer konsumen dan Taylor 
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Nelson Sofres ditahun 2015, penggunaan ponsel pintar orang Indonesia meningkat dua 

kali lipat dari 14% menjadi 28% dalam satu tahun (Koran Tempo, Februari 2015:2). 

Terungkap pula, 62% orang Indonesia menggunakan ponsel pintar untuk mengakses 

internet, hal ini menyebabkan Indonesia menempati salah satu posisi teratas di dunia 

terkait dengan akses internet eksklusif dari ponsel pintar, yaitu nomor satu di Asia dan 

tiga di dunia.  

Tuntutan perkembangan infrastruktur kebutuhan bandwidth berbanding lurus 

dengan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan pada bidang Teknik 

Instalasi Fiber Optik (TIFO). Sekolah menengah kejuruan (SMK) perlu menyikapi 

keadaan ini sehingga mampu memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan agar 

lulusannya menjadi tenaga kerja yang produktif. SMK berperan penting dalam 

menyumbang calon tenaga kerja terdidik tingkat menengah. akan tetapi dalam 

kenyataanya, yang ada justru orang-orang terdidiklah yang banyak menambah angka 

pengangguran khususnya dari lulusan SMK. Berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) per-Agustus 2014 yang menyebutkan bahwa, dari 182,99 juta orang 

tenaga kerja Indonesia, sebanyak 7,24 juta orang di Indonesia berstatus pengangguran 

karena belum tertampung oleh pasar kerja, dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

paling besar adalah lulusan SMK sebesar 11,24%, kemudian lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) sebesar 9,55%, disusul lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 

7,15%, dilanjutkan dengan lulusan yang bertitel diploma sebesar 6,14%, kemudian yang 

bertitel sarjana sebesar 5,65%. Jumlah paling rendah ditemui pada lulusan SD ke bawah 

dengan persentase sebesar 3,04% (Koran Tempo, Kamis 6 November 2014:18).  

Dari data BPS diatas, dapat diketahui bahwa lulusan SMK mendominasi jumlah 

pengangguran di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidak sesuaian antara 

tujuan dari diselenggarakannya suatu program pendidikan dengan kenyataan dilapangan. 

Kesenjangan atau ketidak sinkronan yang terjadi antara kebutuhan di dunia kerja dengan 

penyediaan tenaga kerja dari institusi pendidikan kejuruan khususnya SMK, disinyalir 

menjadi salah satu penyebab ketidak tercapaian tujuan dari pendidikan kejuruan yakni 

pendidikan untuk bekerja. Gejala kesenjangan ini juga diungkapkan oleh Kepala Dinas 

Pendidikan DKI Jakarta Larso Marbun mengenai rendahnya kompetensi lulusan, Larso 

mengatakan "Kualitas lulusan SMK banyak yang tidak sesuai dengan permintaan pasar 

tenaga kerja saat ini, akhirnya banyak yang menganggur" (Republika.co.id, 2014). 
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Menanggapi kebutuhan akan tenaga kerja terampil tingkat menengah,  pemerintah 

melalui PP No.31 tahun 2006 tentang sistem diklat berbasis kompetensi, mulai tahun 2015 

ini, sistem pendidikan berbasis kompetensi di SMK semakin disempurnakan dengan 

pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP- P1) SMK.  Untuk itu, 

pada tahun 2014 lalu sebanyak 300 SMK yang dulunya bertitel RSBI dan saat ini telah 

menjalankan standart ISO 9000 disiapkan untuk membentuk LSP-P1 dengan mengikuti 

pelatihan asesor kompetensi dan pelatihan penerapan dokumen mutu, sebagai persyaratan 

LSP-P1.  Dari 300 SMK, 150 SMK telah memasukkan dokumen mutu dan 98 SMK 

diantaranya telah dilakukan asesmennya oleh BNSP.  Sampai saat ini  25 SMK telah 

menyelesaikan perbaikan dokumen (bnsp.go.id). Sesuai kesepakatan dengan Direktorat 

Pembinaan SMK Kementerian  Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mulai 

tahun 2015 siswa SMK akan mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi 

mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yakni Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar Nasional. 

 Sertifikasi diperlukan agar, kompetensi yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja, 

mendapatkan pengakuan baik secara regional maupun nasional, terlebih lagi dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam bidang jasa telekomunikasi 

sendiri, tenaga kerja bersertifikat menjadi persyaratan mutlak dalam menjalankan proyek-

proyek besar yang didanai oleh pemerintah. Selain persiapan berupa sikap dan mental 

serta keahlian, juga diperlukan persiapan adminstratif yang meliputi surat keterangan 

lulus atau ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat pendukung, referensi, dan lain-lain yang 

menjadi syarat untuk diterima di dunia kerja (Hermansyah, 2010). SKKNI telah dibentuk, 

lembaga pendidikan profesi dan lembaga pelatihan telah siap menghasilkan tenaga kerja 

yang kompeten, lembaga sertifikasi profesi yang memberikan jaminan dan pengakuan 

atas kompetensi profesi telah tersedia dan semakin banyak jenis pekerjaan yang 

disertifikasi sesuai standar, dan semuanya telah bekerja dalam suatu sistem yang dibangun 

secara Nasional, permasalahannya adalah, dengan begitu banyak kelembagaan dan 

kegiatan yang fokus kepada indentifikasi, pengukuran, dan pengembangan kompetensi 

seseorang, belum banyak kajian yang fokus kepada hal-hal yang membentuk dan 

mempengaruhi kompetensi seseorang, sehingga permasalahan kompetensi cukup diatasi 

dengan berbagai program pendidikan dan pelatihan. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa antara kenyataan dalam kehidupan sehari-
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hari dengan kajian ilmiah masih terdapat jurang yang cukup luas untuk diisi guna 

menyempurnakan pemahaman konsep kompetensi dan efektivitas pengembangan 

kompetensi untuk produktivitas SDM. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah 

pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan kompetensi seseorang 

dan kaitannya dengan kinerjanya. Untuk itu, peneliti mengangkat penelitian dengan judul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kompetensi Teknik Instalasi Fiber Optik 

(TIFO) di Lembaga Sertifikasi Profesi dan Dampaknya pada Kinerja Lulusan di Dunia 

Kerja”. 

Penelitian ini akan mengkaji kontribusi (1) Nilai Ujian Nasional, (2) Nilai Mata 

Pelajaran Bidang Fiber Optik, (3) Sarana dan Prasarana, (4) Persepsi Mengajar Instruktur, 

(5) Pencapaian Kompetensi Bidang Teknik Instalasi Fiber Optik, dan (6) Kinerja Lulusan 

di Dunia Kerja.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimulai dengan 

mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam penelitian beserta model visualnya, lalu 

mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel itu akan diukur dan diamati 

(Creswell, 2010:175). Rancangan penelitian menggunakan path analysis model 

persamaan struktural, disebut model struktural apabila setiap variabel terikat atau 

endogen secara unik keadaannya ditentukan oleh seperangkat variabel bebas atau eksogen 

(Riduwan, 2012:5). 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa 

variabel, adapun variabel dalam penelitian ini meliputi empat variabel independen yaitu 

Nilai Ujian Nasional (X1), Sarana Prasarana (X2), Persepsi kemampuan mengajar guru 

(X3), Penguasaan Mata Pelajaran Sistel (X4); variabel intervening yaitu Pencapaian 

Kompetensi Bidang TIFO (Y); dan variabel dependen adalah Kinerja Lulusan di Dunia 

Kerja (Z). Rancangan penelitian digambarkan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Rancangan Penelitian 

 

Keterangan: 
X1 : Nilai Ujian Nasional (UN) 

X2 : Sarana Prasarana  

X3 : Persepsi Kemampuan Mengajar Guru 

X4 : Penguasaan Mata Pelajaran Sistem Telekomunikasi (Sistel) 

Y : Pencapaian Kompetensi Bidang Teknik Instalasi Fiber Optik (TIFO) 

Z : Kinerja Lulusan SMK di Dunia Kerja 

 : hubungan kausal atau pengaruh langsung dari variabel eksogen terhadap 

   variabel endogen. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK lulusan program 

pelatihan dan sertifikasi kompetensi dibidang teknik instalasi fiber optik yang 

diselenggarakan oleh LSP di Jawa Timur. Sampai dengan tahun 2015, Provinsi Jawa 

Timur memiliki tiga LSP yang telah diverifikasi oleh BNSP dalam menyelenggarakan 

sertifikasi dibidang teknologi informasi (TI), diantaranya adalah LSP Telematika yang 

memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja 

(UPT-BLK) Surabaya, dan Politeknik Banyuwangi, kemudian LSP TIK Indonesia yang 

memiliki TUK di PT. Ebiz Infotama Interindo Surabaya, serta LSP Telkom Proffesional 

Sertification Center (TPCC) yang memiliki TUK di Telkom School Malang. 

Tabel 1.  LSP beserta Lokasi TUK Bidang TI di Jawa Timur 

No. LSP TI TUK 

1. LSP TELEMATIKA 
UPT BLK Surabaya 

Politeknik Banyuwangi 

2. LSP TIK INDONESIA PT. Ebiz Infotama Interindo 

3. LSP TPCC Telkom School Malang 

(Sumber: www.bnsp.go.id) 

LSP Telkom  professional certification center atau TPCC merupakan LSP yang 

khusus menyelenggarakan program pelatihan dan uji kompetensi dibidang TIFO, TUK 
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Moklet dibawah naungan LSP TPCC telah memperoleh  lisensi dari BNSP untuk 

menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi dibidang TIFO. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang telah dipaparkan diatas, peneliti menentukan lokasi penelitian berada 

di TUK Moklet Malang, dan berikut ini merupakan data lulusan program pelatihan dan 

sertifikasi siswa SMK di TUK Moklet Malang. 

Tabel 2. Data Populasi Penelitian 

No. Sertifikasi Alumni Tahun Lulus Jumlah Lulusan 

1. Paket 1 2013 23 Siswa 

2. Paket 2 2014 30 Siswa 

Jumlah populasi seluruhnya 53 Siswa 

(Sumber: observasi awal peneliti) 

 Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara probability sampling dengan 

Disproportionate Stratified Random Sampling, Berdasarkan observasi dan penelusuran 

terhadap alumni TUK moklet yang tersebar di Jawa Timur, sebagian dari alumni diketahui 

telah bekerja di industri dan yang lainnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi.  Berikut 

merupakan data  penelusuran alumni TUK Moklet Malang. 

Tabel 3. Penelusuran Alumni TUK 

No Status Jumlah Alumni 

1. Bekerja 38 

2. Kuliah 15 

 Jumlah Alumni 53 

 

Memperhatikan data tabel 3, maka dapat ditetapkan jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 38 responden. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Dengan format pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Format Instrumen Penelitian 

No Variabel Instrumen 

1. Nilai Ujian Nasional Dokumentasi 

2. Sarana Prasarana Kuesioner 

3. Persepsi Mengajar Instruktur Kuesioner 

4. Nilai Mata Pelajaran Bidang Fiber Optik Dokumentasi 

5. Pencapaian Kompetensi Bidang TIFO Dokumentasi 

6. Kinerja Lulusan SMK di Dunia Kerja Kuesioner 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian untuk variabel nilai ujian nasional, sarana prasarana, 
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kemampuan mengajar guru, nilai sistel, pencapaian kompetensi TIFO dan kinerja lulusan 

dikelompokkan berdasarkan skor ideal tertinggi dan terendah yang kemudian dibagi 

berdasarkan skala lima. Setelah dilakukan penelitian, maka diketahui bahwa nilai ujian 

nasional dalam kategori baik, sarana prasarana dalam kategori baik, kemampuan 

mengajar guru dalam kategori baik, nilai sistel dalam kategori cukup, pencapaian 

kompetensi dalam kategori baik, sedangkan kinerja lulusan dalam kategori baik. 

Sebelum dilaksanakan uji hipotesis, dilakukan uji prasarat analisis, adapun hasil 

pengujian persyaratan analisis menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi syarat 

untuk dilakukan pengujian statistik lebih lanjut, yaitu pengujian hipotesis secara langsung 

dan tidak langsung. Pengujian hipotesis secara langsung digunakan untuk mengetahui 

pengujian secara individual antara X1 dengan Z; X2 dengan Z; X3 dengan Z; X4 dengan 

Z; dan Y dengan Z. Hasil uji signifikansi diperoleh dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas (sig) hitung dengan probabilitas (sig) tabel sebesar 0,05.  

Hasil pengujian hipotesis secara langsung antara X1, X2, X3, X4, dan Y terhadap Z 

menunjukkan nilai probabilitas (sig) = 0,031, karena nilai sig < 0,05, maka keputusannya 

Ha diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara nilai ujian nasional, sarana 

prasarana, kemampuan mengajar guru, nilai sistel, dan pencapaian kompetensi TIFO 

dengan kinerja lulusan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis secara langsung antara X1, 

X2, X3, dan X4, terhadap Y menunjukkan nilai probabilitas (sig) = 0,000, karena nilai sig 

< 0,05, maka keputusannya Ha diterima artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

nilai ujian nasional, sarana prasarana, kemampuan mengajar guru, dan nilai sistel, dengan 

pencapaian kompetensi TIFO. 

Dari hasil analisis untuk melihat hubungan kausal antara nilai ujian nasional, 

sarana prasarana, kemampuan mengajar guru, nilai sistel, pencapaian kompetensi TIFO 

dan kinerja lulusan di dunia kerja menggunakan path analysis, menunjukkan terdapat 

pengaruh positif dari variabel nilai ujian nasional, sarana prasarana, kemampuan 

mengajar guru, dan nilai mata pelajaran sistel terhadap pencapaian kompetensi di bidang 

TIFO maupun pencapaian kompetensi itu sendiri terhadap kinerja lulusan. Pengaruh 

terbesar diberikan oleh variabel sarana prasarana terhadap pencapaian kompetensi sebesar 

36,24 %, diikuti oleh variabel kemampuan mengajar guru terhadap pencapaian 

kompetensi sebesar 12,82 %, sedangkan pengaruh terkecil adalah nilai ujian nasional 

terhadap pencapaian kompetensi sebesar 0.46 %. Hasil pengujian hipotesis secara 
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langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rangkuman Dekomposisi dari Hasil Uji Hipotesis 

 
Pengaruh Variabel Beta R Square  Percentage 

Hipotesis 

 Sig. Ha 

 X1,X2,X3,X4 terhadap Y - 0.726 72.60 % 0 Diterima 

 X1 terhadap Y 0.068 0.004624 0.46 % 0.541 Ditolak 

 X2 terhadap Y 0.602 0.362404 36.24 % 0 Diterima 

 X3 terhadap Y 0.358 0.128164 12.82 % 0.001 Diterima 

 X4 terhadap Y -0.096 0.009216 0.92 % 0.318 Ditolak 

 X1,X2,X3,X4, Y terhadap Z - 0.308 30.8 % 0.031 Diterima 

 X1 terhadap Z 0.028 0.000784 0 % 0.875 Ditolak 

 X2 terhadap Z -0.247 0.061009 6 % 0.332 Ditolak 

 X3 terhadap Z -0.332 0.110224 11 % 0.097 Ditolak 

 X4 terhadap Z 0.156 0.024336 2.40 % 0.325 Ditolak 

 Y terhadap Z 0.848 0.719104 71.90 % 0.005 Diterima 

 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara kualitas sarana prasarana dengan pencapaian kompetensi, ini membuktikan bahwa 

kepuasan lulusan terhadap kualitas sarana prasarana memiliki hubungan dan 

mempengaruhi pencapaian kompetensi. 

Pidarta (1990) mengemukakan bahwa sumber-sumber belajar seperti materi 

pelajaran, media belajar, lingkungan belajar, fasilitas belajar menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses pembelajaran. Pendapat ini 

menegaskan bahwa dengan tersedianya sarana prasarana yang digunakan secara optimal, 

maka akan tercipta kondisi proses pembelajaran yang baik, dan ini akan berimplikasi pada 

optimalnya pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Sarana prasarana yang memadai 

memungkinkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang kondusif dan dapat 

mencapai tujuan yang maksimal (Sofyan, 2003:22). Penelitian ini juga diperkuat dari 

penelitian Krisnawan (2013) yang membuktikan bahwa adanya hubungan positif yang 

signifikan antara variabel kualitas sarana prasarana laboratorium terhadap kualitas 

pelaksanaan pembelajaran praktikum di SMK Negeri 1 Sukawati dengan kontribusi 

sebesar 28.9 %. Hal ini berarti apabila kualitas sarana prasarana tinggi maka pencapaian 

kompetensi juga akan tinggi, dan sebaliknya jika kualitas sarana prasarana rendah maka 

pencapaian kompetensi juga akan rendah.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif dan 
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signifikan antara kemampuan mengajar guru dan pencapaian kompetensi. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa kemampuan mengajar guru memiliki hubungan dan mempengaruhi 

pencapaian kompetensi siswa. Menurut Sinambela (2006:78) keberhasilan yang dapat 

dicapai dari suatu metode pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah direncanakan akan merangsang atau mendorong siswa dalam belajar, sehingga 

antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran lebih meningkat, dan hal ini akan 

berdampak pada keberhasilan siswa dalam belajar. Kemampuan guru dalam mengajar 

sebuah mata diklat akan menentukan keberhasilan dalam proses belajar para siswa dan 

tujuan dari pencapaian kompetensi dapat terlaksana dengan baik. 

Puspayani (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa “terdapat kontribusi 

kompetensi profesional guru terhadap kepuasan belajar siswa pada SMAN 1 Sukawati”. 

Temuan dalam penelitian ini menyatakan besaran kontribusi kompetensi profesional guru 

terhadap kepuasan belajar siswa adalah 39.4 %. Penelitian serupa yang dilakukan oleh 

Maria (2013) tentang pengaruh keterampilan mengajar guru dan motivasi belajar dengan 

hasil belajar memberikan hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keterampilan 

guru dalam mengajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran KKPI Kelas X SMK 

Negeri 1 Motoling. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara pencapaian kompetensi dengan kinerja siswa di dunia kerja. Temuan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hubungan pencapaian kompetensi dengan kinerja lulusan 

di dunia kerja sebesar 71,9 %. Artinya bahwa pencapaian kompetensi siswa yang 

diperoleh melalui program sertifikasi profesi akan memberikan pengaruh sebesar 71,9 % 

terhadap kinerja siswa lulusan SMK di dunia kerja. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2012) yang meneliti  tentang 

pengaruh kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual terhadap kinerja alumni 

fakultas ekonomi Universitas Udayana Bali, menemukan bahwa variabel kecerdasan 

Intelektual berkontribusi terhadap kinerja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa apabila seseorang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi maka dianggap 

orang tersebut dapat lebih baik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. dan sebaliknya jika 

kompetensi yang dimiliki seseorang rendah maka kinerjanya pun juga akan rendah. 

 

KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Ada hubungan positif dan 

signifikan antara kualitas sarana prasarana dengan pencapaian kompetensi TIFO; 2) 

Pencapaian kompetensi TIFO pada program sertifikasi profesi dipengaruhi oleh kualitas 

sarana prasarana sebesar 36,24 %; 3) Pencapaian kompetensi TIFO pada program 

sertifikasi profesi dipengaruhi oleh kemampuan mengajar guru sebesar 12,82 %; dan 4) 

Pencapaian kompetensi berkontribusi paling dominan yakni sebesar 71,9 % terhadap 

kinerja lulusan SMK di dunia kerja. Selain itu deskripsi variabel nilai ujian nasional dalam 

kategori baik, sarana prasarana dalam kategori baik, kemampuan mengajar guru dalam 

kategori baik, nilai sistel dalam kategori cukup, pencapaian kompetensi dalam kategori 

baik, dan kinerja lulusan di dunia kerja dalam kategori baik. 
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ABSTRAK 

 
Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang 

kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan 

oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

( SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Dirjen Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Kementrian Ristekdikti  kepada semua perguruan tinggi dan 

setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi juga 

menghimbau agar segera melakukan rekonstruksi kurikulum dan meningkatkan 

mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI. Penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif korelasional  dari beberapa variabel yaitu variable 

penguasaan materi ajar (X1) dan penguasaan metode pembelajaran (X2) sebagai 

variabel bebas (independen) dan variabel merencanakan pembelajaran(Y) dan 

kecakapan melaksanakan pembelajaran(Z) sebagai variabel terikat (dependen), 

yang bertujuan  mendeskripsikan variabel-variabel yang ada kemudian mencari 

hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Hasil dari analisa deskriptif akan 

diproyeksikan ke Kurikulum S1 PTE FT-UM 2014 sebagai bahan pertimbangan 

rekunstruksi. 
 

Kata kunci: kurikulum, sistem informasi managemen, materi ajar, 

pembelajaran.  

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peran krusial, baik itu di negara maju ataupun 

berkembang. Bagi  negara maju pendidikan akan digunakan untuk menaikkan taraf hidup 

warganya dan bagi  negara berkembang pendidikan akan digunakan untuk mencapai 

ketertinggalan mereka di kancah Internasional.  Beberapa faktor yang mempengaruhi 

pendidikan adalah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi (Lailatussaadah, 

2013:160).  

Pendidikan kejuruan yang diyakini sebagai lembaga pemerintah yang 

berkontribusi dalam perkembangan masyarakat dan peningkatan ekonomi, terus berupaya 

menyiapkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan kerja 

(employability skill) agar siap di dunia pekerjaan. Dunia kerja abad ke-21 yang 

mengalami perubahan pesat, ditandai dengan era globalisasi dan kemajuan bidang 
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tekonologi informasi dan komunikasi. Era globalisasi yang menyebabkan pasar bebas 

mendunia dan juga migrasi tenaga kerja antar negara, sedangkan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi menjadikan semakin beragamnya tempat kerja bagi lulusan-

lulusan seperti halnya : perusahaan kecil, perusahaan menengah, freelance, bekerja 

mandiri dan lain sebagainya. 

Dalam menghadapi persaingan global dalam skala regional Asean, pekerja 

Indonesia masih kalah bersaing. Tingkat ketrampilan yang dimiliki masih dibawah 

pekerja asal negara negara Asean lainnya seperti para pekerja terampil asal Singapura, 

Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Lima negara ini memiliki tenaga kerja terampil 

yang akan menggusur pekerja Indonesia. Meskipun keterampilan pekerja indonesia 

rendah, berita baiknya adalah kebutuhan pekerja berpendidikan sekolah menengah atas 

khususnya sekolah menengah kejuruan yang memang mendidik pelajarnya memiliki 

basis ketrampilan kerja yang dibutuhkan dunia kerja tumbuh positif (Rushans Novaly, 

2015). 

Pendidikan Menengah Kejuruan yang notabene menyiapkan lulusan agar siap 

kerja, namun pada kenyataannya masih menempati posisi teratas pada tahun 2015. Data 

Badan Pusat Statistik (BPS) (2015) menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

untuk pendidikan SMK menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,05 persen, TPT 

pendidikan SMA sebesar 8,17 persen, dan TPT terendah pada tingkat SD ke bawah yaitu 

3,61 persen. Hasil tersebut menyatakan bahwa fakta di lapangan menunjukkan gejala 

yang cukup memprihatinkan di mana lulusan SMK memiliki presentase terbesar dalam 

pengagguran.  

Pemerintah terus berupaya menyiapkan lulusan-lusan yang memiliki  

employability skill yang baik, agar siap bekerja dan bisa bersaing dengan pesain lainnya. 

Upaya pemerintah tersebut di antaranya dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), tujuan SMK menurut Sutikno (2012:2), yaitu :  (1) Menyiapkan peserta didik 

agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan 

yang ada di pelayanan dunia usaha dan lainnya sebagai tenaga kerja tingkat menengah 

sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya, (2) Menyiapkan 

peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetensi, 

beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang 

keahlian yang diminatinya, (3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, 
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teknologi, dan seni, agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara 

mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (4) Membekali peserta 

didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. 

Sebagai lembaga pendidikan yang formal dalam mencetak generasi muda dan 

sebagai pengembang sumber daya manusia yang berpengetahuan, terampil, inovatif, 

dinamis, beretos kerja, berbudi luhur, berwawasan bisnis dan teknologi serta mampu 

bersaing dengan para pesaing lain-lainya dengan pengetahuan dan employability skill 

yang dimiliki. Maka di butuhkan guru yang profesional untuk mendidik siswa SMK. 

Keberhasilan siswa tidak hanya dari guru, ada faktor-faktor lain seperti manajemen 

sekolah, lingkungan, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi guru juga memegang peran 

penting dalam keberhasilan siswa, karena guru adalah sosok yang selalu berinteraksi 

dengan siswa saat pembelajaran dan kunci efektivitas dalam mengajar. 

Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan mulai tahun 2012-2014 guru SMK di perolah hasil sebagai berikut 

(Pawellangi, 2015.5-6) : (1) Tahun 2012 dari 62.753 guru yang mengikuti UKG yang 

menguasai kemampuan pedagogik 48,64%, profesional 50,27%, pedagogik dan 

profesional 49, 75%, (2) Tahun 2013 dari 38.078 guru yang mengikuti UKG yang 

menguasai kemampuan pedagogik 49,91%, profesional 51,66%, pedagogik dan 

profesional 51, 09%, (3) Tahun 2014 dari 18.520 guru yang mengikuti UKG yang 

menguasai kemampuan pedagogik 48,01%, profesional 49,10%, pedagogik dan 

profesional 48, 78%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru SMK 

masih dibawah 52%, ada banyak faktor yang mempengaruhi kurannya profesionalitas 

guru SMK. Mulai dari keadaan internal guru maupun eksternal. 

 Untuk menanggulangi kualitas guru yang kurang profesional, maka Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dituntut untuk selalu aktif dalam 

meningkatkan kompetensi lulusannya agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia 

terus berupaya agar pendidikan terus maju dan berkembang, di antaranya adalah kampus 

Universitas Negeri Malang yang termasuk dalam Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga yang mencetak lulusan di bidang pengajar. 

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik 

merupakan salah satu jurusan kependidikan di Universitas Negeri Malang (UM) yang 
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tentunya membekali mahasiswa agar dapat menjadi pendidik yang profesional dan 

terampil.  

 Dalam penelitian ini peneliti memilih jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

Universitas Negeri Malang sebagai bahan uji coba. Kehebatan guru dalam mengelola 

kelas disebut juga employability skill, Employability skill dalam bahasa Indonesia sering 

disebut keterampilan kerja atau kecakapan kerja. Faktor yang mempengaruhi 

employability skill mahasiswa untuk menjadi pendidik yakni motivasi, self efficacy, 

kemandirian belajar, kecakapan menguasai materi ajar, metode pembelajaran, 

merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. 

 Kehebatan guru dalam mengelola kelas disebut juga employability skill, 

Employability skill dalam bahasa Indonesia sering disebut keterampilan kerja atau 

kecakapan kerja. Emloyability skill merupakan sebagai kelompok keterampilan inti 

bersifat dapat ditransfer yang menggambarkan fungsi utama pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang dibutuhkan tempat kerja di abad ke-21 (Overtoom, 2000:1).  

 Hasil penelitian Sami Wulandari (2010) menyatakan bahwa adanya hubungan 

yang signifikan antara kreatifitas mengajar guru dengan prestasi belajar. Oleh karena itu 

semakin guru kreatif dalam mengajar maka semakin baik pula prestasi yang dihasilkan 

siswa. Pendapat lain juga menyatakan semakin tinggi kemampuan mengajar guru maka 

akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, begitu juga sebaliknya apabila 

kemampuan mengajar gurunya rendah maka dapat mengakibatkan motivasi belajar siswa 

akan menurun atau siswa akan bosan untuk belajar pada kelas yang gurunya mempunyai 

kemampuan mengajarnya rendah (Sukandi, 2011).  

            Dengan demikian peneliti dapat menyimpukan bahwa kemampuan guru sangat 

berpengaruh pada prestasi ataupun motivasi belajar siswa, karena dengan motivasi yang 

kuat maka siswa akan terdorong untuk belajar mandiri dan menjadikan siswa memiliki 

prestasi yang baik pula. Sedangkan kemampuan/kecakapan guru amat tergantung dari 

penguasaan materi ajar, ketrampilan menerapkan metode pembelajaran dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 

          Masalah  dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1)Bagaimana 

diskripsi penguasaan materi ajar, penguasaan memilih metode pembelajaran, ketrampilan 

merencanakan pembelajaran dan kecakapan melaksanakan pembelajaran, (2) Bagaimana 

pengaruh penguasaan materi ajar terhadap ketrampilan merencanakan pembelajaran dan 
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kecakapan melaksanakan pembelajaran, (3)Bagaimana pengaruh penguasaan memilih 

metode pembelajaran terhadap ketrampilan merencanakan pembelajaran dan kecakapan 

melaksanakan pembelajaran, (4)Bagaimana pengaruh penguasaan materi ajar dan 

penguasaan memilih metode pembelajaran secara simultan terhadap ketrampilan 

merencanakan pembelajaran dan kecakapan melaksanakan pembelajaran, (5)Bagaimana 

pengaruh penguasaan materi ajar,  penguasaan memilih metode pembelajaran dan 

ketrampilan merencanakan pembelajaran secara simultan terhadap  kecakapan 

melaksanakan pembelajaran, dari mahasiswa calon guru pada  prodi S1 Pendidikan 

Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang? 

              Penelitian ini akan sangat bermanfaat: (1) Secara Teoritis: Bagi Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan pada rekunstruksi kurikulum pembelajaran di perkuliahan untuk memberikan 

pengetahuan - pengetahuan yang seimbang antara materi keteknikan dan  kependidikan 

dengan sebaik mungkin, supaya lulusan sarjana dari LPTK siap mejadi tenaga ahli dan 

juga profesional dan siap berkompetisi dengan para pesaing yang ada. (2) Secara Praktis: 

Bagi Jurusan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukkan bagi jurusan untuk 

mengelola kegiatan kuliah mahasiswa agar dapat mengoptimalkan peranan dosen dalam 

mengajarkan materi kuliah kepada mahasiswa. Dan sebagai tolak ukur untuk mengetahui 

sejauh mana kesiapan mahasiswa lulusan dari jurusan Elektro untuk menjadi guru 

khususnya program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Bagi Universitas Negeri Malang 

(UM) penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian 

dalam bidang pendidikan. Dan sebagai perbendaharaan referensi rujukan dalam 

pembuatan karya tulis ilmiah ke depannya. Bagi Peneliti hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia penulisan karya tulis ilmiah 

di bidang penelitian pendidikan, serta sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam 

profesi keguruan kedepannya. Bagi Pembaca, sebagai referensi pustaka tambahan tentang 

ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan tambahan pada bidang penelitian. 

 

METODE DAN TUJUAN 

Pada penelitian ini terdiri dari beberapa variable, yaitu variable penguasaan materi 

ajar (X1) dan penguasaan metode pembelajaran (X2) sebagai variabel bebas (independen) 

dan variabel merencanakan pembelajaran (Y) dan kecakapan melaksanakan pembelajaran 
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(Z) sebagai variabel terikat (dependen). Jadi, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel yang ada kemudian mencari hubungan di antara 

variabel-variabel tersebut. Secara skematis rancangan penelitian ini seperti pada Gambar 

3.1 

  

       r3 

  

       R2 

 

   r4 

Gambar 3.1 Desain Rancangan Penelitian 

Keterangan: 

X1 = Penguasaan Materi Pembelajaran 

X2 = Penguasaan Memilih Metode Pembelajaran  

Y  = Ketrampilan Merencanakan Pembelajaran 

Z    = Kecakapan Melaksanakan Pembelajaran 

r1 = Hubungan parsial antara X1 dengan Y 

r2 = Hubungan parsial antara X2 dengan Y 

r3     =  Hubungan parsial antara X1 dengan  Z 

r4    = Hubungan parsial antara X2 dengan  Z 

R  = Hubungan secara simultan antara X1 dan X2 dengan Y 

R2  = Hubungan secara simultan antara X1, X2 dan Y dengan Z 

 

           Fokus pembahasan yang akan diteliti, dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut 

: (1) Lokasi dan objek penelitian dilakukan di prodi Pendidikan Teknik Elektro, jurusan 

Teknik Elektro, fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (2)Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa PTE angkatan 2013 UM, (3)Penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dalam pengumpulan data penguasaan materi ajar, penguasaan memilih 

metode pembelajaran, ketrampilan merencanakan pembelajaran dan kecakapan 

melaksanakan pembelajaran dari mahasiswa PTE angkatan 2013 UM. (4)Nilai yang 

digunakan sebagai data adalah:  nilai matakuliah-matakuliah Kompetensi keahlian elektro 

dan pendukungnya  untuk variabel penguasaan materi ajar (X1), nilai Matakuliah-

matakuliah Paedagogik untuk variabel penguasaan memilih metode pembelajaran (X2), 

dan nilai Matakuliah KPL 1 dan KPL 2 khususnya  hasil lesson study untuk variabel 

X1 

X2 

 

Y 

r1 

R 

r2 

Z 
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ketrampilan merencanakan pembelajaran (Y) dan kecakapan melaksanakan pembelajaran 

(Z).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap signifikansi hubungan antara: 

(1) penguasaan materi ajar terhadap ketrampilan merencanakan pembelajaran (r1)  dan 

kecakapan melaksanakan pembelajaran (r2), (2)penguasaan memilih metode 

pembelajaran terhadap ketrampilan merencanakan pembelajaran (r3)  dan kecakapan 

melaksanakan pembelajaran (r4), (3 penguasaan materi ajar dan penguasaan memilih 

metode pembelajaran secara simultan terhadap ketrampilan merencanakan pembelajaran 

(R1), dan (4) penguasaan materi ajar,  penguasaan memilih metode pembelajaran dan 

ketrampilan merencanakan pembelajaran secara simultan terhadap  kecakapan 

melaksanakan pembelajaran (R2), bagi mahasiswa calon guru pada  prodi S1 Pendidikan 

Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. 

HASIL 

            Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk rekonstruksi 

Kurikulum S1 PTE 2014 Fakultas Teknik Uninersitas Negeri Malang khususnya untuk 

analisa: (1) kesesuaian materi Matakuliah Keteknikan dengan materi ajar matapelajaran 

keteknikan di SMK, dan (2) kesusuaian Matakuliah Paedagogik untuk menunjang 

ketrampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di SMK. 

            Hal tersebut bisa dijelaskan dengan kerangka berfikir: (1) Ketrampilan 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran adalah komponen utama dari 

employbility seorang guru, (2) Kecakapan merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran harus ditunjang oleh penguasaan materi ajar dan ketrampilan memilih 

metode pembelajaran, (3) Materi ajar yang didapatkan mahasiswa di perkuliahan 

Matakuliah Keteknikan harus sesuai dengan materi matapelajaran keteknikan di SMK 

agar mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik 

di SMK, (4) Materi ajar yang didapatkan mahasiswa di perkuliahan Matakuliah 

Paedagogik harus menunjang mahasiswa untuk memilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan sifat  matapelajaran keteknikan di SMK agar mahasiswa dapat 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di SMK. 

 

KESIMPULAN 

            Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa rekunstruksi 
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Kurikulum S1 PTE 2014 akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan lebih sesuainya 

materi ajar Matakuliah Keteknikan dan Matakuliah Paedagogik yang menunjang 

kecakapan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di 

SMK. 

            Hubungan yang signifikan antara penguasaan materi ajar dan memilih metode 

pembelajaran (yang diperoleh di bangku perkuliahan) dengan kecakapan merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran (di SMK), menunjukkan kesesuaian materi ajar 

Kurikulum S1 PTE 2016 dengan kebutuhan mahasiswa dalam membangun employbility 

skill nya sebagai calon guru di SMK. 
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ABSTRAK 

 
Sistem pendidikan nasional mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka  

mewujudkan harapan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan kejuruan 

merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang mempersiapkan 

peserta didik  agar mampu bekerja dalam bidang tertentu dan siap  melanjutkan 

ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Optimalnya pencapaian ini akan 

memberikan dampak positif pada berkurangnya angka pengangguran di 

Indonesia dan meningkatkanya perekonomian nasional. Sayangnya, dalam 

implementasinya, pendidikan kejuruan masih gagal dalam mencapai rancangan 

tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Banyak kendala dan masalah yang 

bermunculan di lapangan yang perlu diidentifikasi, dipahami faktor 

penyebabnya dan dicari pemecahannya agar penyelenggara pendidikan kejuruan 

dapat memberikan kontribusi berkualitas terhadap pembangunan nasional. 

Akhirnya, keterkaitan antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja profesional 

perlu mendapat perhatian khusus untuk mengetahui apakah penyelenggara 

pendidikan yang telah menempuh pendidikan tinggi, sudah memiliki kompetensi 

dan mampu bekerja secara profesional sesuai bidangnya.  

 

Kata kunci :  pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, kendala dan masalah, 

dunia kerja. 

 

PENDAHULUAN  

Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya 

mewujudkan tujuan nasional (Sofyan, 2015). Sistem Pendidikan Nasional membedakan 

pendidikan di Indonesia ke dalam satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan, 

dan  jenjang pendidikan. Pendidikan  kejuruan merupakan jenis pendidikan yang sudah 

dirumuskan oleh Sistem Pendidikan Nasional untuk mempersiapkan peserta didik agar d

apat bekerja dalam bidang tertentu dan siap pula melanjutkan ke tingkat pendidikan yan

g lebih tinggi (Undang-Undang No.20, 2003). Pendidikan kejuruan juga mempersiapkan 

peserta didik untuk memasuki dunia kerja, baik dalam menciptakan usaha mandiri 

maupun memasuki peluang atau lowongan kerja yang ada (Clarke & Winch, 2007:62). 

Di lain sisi, menurut Pavlova (2009:7) pendidikan kejuruan adalah persiapan untuk dapat 

langsung bekerja dan sebagai penyediaan pelatihan khusus yang reproduktif dan berbasis 
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pada interaksi guru. 

Tujuan pendidikan kejuruan secara spesifik adalah untuk meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program 

kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, mengembangkan keahlian dan 

katerampilannya, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta 

teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, berkomunikasi sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan, serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri (Permendiknas No.22, 

2006). Tujuan  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut direalisasikan dengan 

struktur kurikulum yang memuat tiga program yaitu program normatif, adaptif, dan 

produktif.  

Dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan selama ini, pendidikan 

kejuruan masih gagal dalam mencapai rancangan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. 

Hal ini bisa dilihat dari pendidikan kejuruan yang belum mampu mengantarkan 

lulusannya memasuki dunia kerja dengan dengan bekal optimal. Kondisi seperti ini 

menghasilkan pengangguran setiap tahun (Djatmiko, 2015). Menurut statistik 

pengangguran, SMK merupakan satuan pendidikan yang melahirkan angka 

pengangguran tertinggi. 

Dilansir dari Detikfinance (2015) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), 

Suryamin, mengungkapkan bahwa pengangguran paling besar terjadi pada masyarakat 

berpendidikan dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada per-Februari 

2015. Sedangkan pada per-Februari 2016, Deputi BPS, Sairi Hasbullah, menilai hal ini p

erlu menjadi perhatian pemerintah, menimbang angka pengangguran terbanyak pada saa

t ini masih lulusan SMK (Detikfinance, 2016). Pengangguran berpotensi menimbulkan 

kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, kemiskinan, dan pemborosan 

yang luar biasa.  

Ada permasalahan mendasar dari pendidikan kejuruan yang perlu dibenahi, salah 

satunya pada penyelenggaraan pendidikan kejuruan baik di level pendidikan tinggi 

maupun relevansinya dengan dunia kerja. Penyelenggara pendidikan kejuruan ditutut 

harus kompeten dalam merancang pembelajaran yang sarat dengan pemberian 

pengalaman kepada anak didik melalui penguasaan kaidah-kaidah pedagogik dan 

kurikulum  pendidikan kejuruan (Beven, 2009). Hal tersebut diharuskan agar terciptanya 
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penyelenggara pendidikan yang memiliki kompetensi tinggi dan bekerja secara 

profesional sesuai bidangnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Makalah ini adalah studi literatur terhadap berbagai fakta dan fenomena yang 

berkembang di dunia kejuruan. Mengkaji secara kualitatif dunia pendidikan kejuruan 

dilihat dari output tenaga pendidik yang dihasilkan di level pendidikan tinggi berikut 

relevansi dan tantangan yang mereka hadapi di dunia kerja profesional. Serta 

merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyikapinya.  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Di mana peneliti 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik pada suatu konteks khusus yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. Lalu menuturkan pemecahan masalah dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata berdasarkan data-data (Moleong, 2007 dan Creswell,  2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permasalahan pendidikan kejuruan dalam mencetak output yang berkualitas dan 

memenuhi ekspektasi pasar berangkat dari beberapa faktor. Djatmiko (2015) 

mengungkapkan permasalahan muncul karena ketidakkonsistenan penyelenggaraan 

pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang disebabkan beberapa faktor, antara 

lain: (1) Produk hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri) 

yang mengatur penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah belum benar-benar 

dilaksanakan secara konsisten; (2) Pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan 

menengah masih belum mantap; (3) Dukungan peran  serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan masih kurang optimal, khususnya peran dunia usaha dan 

industri dalam pengembangan pendidikan kejuruan. (4) Fasilitas pembelajaran 

pendidikan yang kurang memadai untuk pembentukan komptensi siswa, terutama fasilitas 

praktik pada pendidikan kejuruan; (5) Sumber daya manusia penyelenggara pendidikan 

di tingkat sekolah yang belum profesional sesuai bidangnya. 

Permasalahan lain yang dihadapi pendidikan kejuruan di Indonesia adalah: (1) 

Proses pendidikan yang terisolasi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri, (2) 

Program pendidikan kejuruan masih tidak fleksibel dan belum berorientasi terhadap 
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perubahan kebutuhan lapangan kerja (Suryadi, 2010); (3) Kompetensi lulusan yang belu

m optimal, (4) Daya serap SMK dan diklat kejuruan terhadap lulusan PTK yang rendah, 

(5) Pemahaman visi dan tujuan pendidikan kejuruan dengan para praktisi belum selaras, 

(6) Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di pendidikan kejuruan yang kurang 

memadai, (7) Iklim akademik di lingkungan penyelenggara pendidikan kejuruan yang be

lum kondusif (Pascasarjana UM, 2013); (8) Kualitas pembelajaran yang masih 

membutuhkan peningkatan, (9) Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap 

penyelenggaraan SMK, (10) Banyak guru-guru yang kurang profesional (Komariah, 

2010).  

Taslim (2014) menambahkan bahwa permasalahan juga muncul karena (1)  

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan kejuruan dilakukan sepenuhnya oleh 

pihak Depdikbud (supply driven); (2) Penyusun kurikulum, guru yang mengajar, yang 

mengevaluasi hasil pengajaran adalah orang yang tidak pernah bekerja di dunia industri; 

(3) Program pendidikan sepenuhnya dilaksanakan di SMK; dan (4) Dunia usaha dan  

industri hanya mengeluh mutu tamatan SMK, tetapi tidak ikut memikirkan dan tidak 

membantu memecahkan masalah (Taslim, 2014). 

Dari beberapa permasalahan di atas, ada beberapa yang perlu digaris bawahi.Yang 

pertama yaitu bahwa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan kejuruan 

dilakukan bersifat supply driven (Taslim, 2014). Dengan kata lain, jenis program studi, 

materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih ditentukan 

oleh provider utama, yaitu Pemerintah. Program pendidikan kejuruan di sekolah masih 

tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja dan belum berorientasi 

terhadap kebutuhan pasar kerja yang berubah, sehingga terjebak ke dalam paradigma 

“membidik sasaran yang bergerak” (Suryadi, 2010). Padahal, keberhasilan pendidikan 

kejuruan selayaknya diukur dari perspektif users, seperti: daya-serap lapangan kerja, 

tingkat produktivitas, peningkatan karier, dan penghasilan lulusan. Bukan diukur dari 

perspektif provider seperti ujian nasional atau ijazah.  

Perkembangan program studi kejuruan bersifat konstan karena perangkat 

pendidikan dibentuk secara legal-formal sehingga dapat membatasi ruang kreativitas para 

pengelola program dan terkesan menjauh dari perubahan. Sebaliknya, dunia usaha terus 

berubah bahkan karena mengikuti tuntutan pasar. Oleh karena itu, penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan perlu berkoordinasi secara sistemik dengan para pemegang 
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kebijakan dan program perekonomian nasional, serta dengan dunia usaha dan dunia 

industri. 

Masalah kedua yang muncul di dunia pendidikan kejuruan adalah penyusun 

kurikulum, guru yang mengajar, dan mengevaluasi hasil pengajaran adalah orang yang 

tidak pernah bekerja di dunia industri (Taslim, 2014). Dalam upaya menyiapkan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas unggul dan berdaya saing pendidikan menuntut 

guru untuk selalu mengembangkan profesionalitasnya melalui pendidikan dan pelatihan 

baik secara mandiri maupun kelembagaan (Wuryandini, 2014). Guru sekolah kejuruan 

dituntut memiliki kompetensi paedagogis, kepribadian, profesional dan sosial (Salim, 

2011). Guru sekolah kejuruan dituntut mampu memberikan bekal kesiapan kerja berupa 

seperangkat keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk bekerja dalam pekerjaan 

kepada peserta didik. Pendidikan kejuruan membutuhkan guru kompeten untuk 

menghasilkan output yang berkualitas tidak hanya dalam ilmu tapi juga keterampilan 

kerja. Karena hanya dari guru profesional dan sekolah berkualitaslah SDM yang 

berkualitas dapat diperoleh (Wuryandini, 2014).  

Guru kejuruan pada program produktif memiliki karakteristik dan persyaratan 

(kompetensi) professional yang spesifik, yaitu antara lain : (1) Memiliki keahlian praktis 

yang memadai pada semua bidang studi (mata pelajaran) produktif. (2) Mampu  

menyelenggarakan pembelajaran (diklat) yang relevan dengan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja, usaha atau industri. (3) Mampu  merancang pembelajaran di 

sekolah dan di dunia usaha atau industri (Salim, 2011). 

Untuk meningkatkan kemampuan guru sekolah kejuruan, menurut hasil penelitian 

Douglas dkk dalam Wuryandini (2014),  perlu diambil beberapa langkah penanganan 

seperti pemberian pelatihan dan pendidikan menggunakan  model pre-service dan 

inservice training. Kedua bentuk pelatihan tersebut, berdasarkan penelitian Douglas dkk, 

terbukti berkorelasi positif pada produktivitas output dimana guru lebih berpengalaman 

dan tampil lebih efektif dalam mengajar. 

Kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat dikembangkan 

melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Agar kegiatan PKB 

berjalan dengan baik diperlukan: 1) Pembentukan lembaga atau organisasi yang khusus 

menangani kegiatan PKB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pendampingan, 2) Pelatihan/ workshop/ pendampingan diberikan oleh instruktur yang 
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memiliki kepakaran sesuai bidang ilmu, baik teori maupun praktik. 3) Dibutuhkan 

kerjasama yang sinergis antara Dinas Pendidikan Kota, LPTK, LPMP, Sekolah, 

Organisasi Profesi, Guru dan DU/DI dalam penetapan kebutuhan guru dalam PKB, 

materi, instruktur, fasilitas, metode, sistem evaluasi, waktu, dan sistem pembiayaan 

(Wuryandini,  2014). 

Penyelenggara pendidikan kejuruan juga harus  memiliki  kemandirian, memiliki  

dorongan  motivasi  yang  kuat  dalam  bekerja,  termasuk  penguasaan terhadap  kaidah-

kaidah  profesionalisme  pendidikan  kejuruan  dalam  memperbaiki kompetensi  

pengajarannya (Smith, 2009).  Penyelenggara pendidikan kejuruan juga harus kompeten 

dalam merancang pembelajaran yang sarat dengan pemberian pengalaman kepada anak 

didik melalui penguasaan kaidah-kaidah pedagogik dan kurikulum  pendidikan kejuruan 

(Beven, 2009).  

Masalah terakhir pendidikan kejuruan yang juga perlu digarisbawahi yakni 

tentang dunia usaha dan  industri yang hanya mengeluh mutu tamatan SMK, tetapi tidak 

ikut memikirkan dan tidak membantu memecahkan masalah tentang program pendidikan 

yang sepenuhnya dilaksanakan di SMK (Taslim, 2014). Disadari ataupun tidak, hal ini 

melahirkan krisis kepercayaan dari dunia kerja terhadap pendidikan kejuruan di 

Indonesia. Pendidikan sering dianggap lamban dalam mengikuti perkembangan iptek. Hal 

ini pun melahirkan anggapan bahwa pendidikan belum relevan dengan kebutuhan dunia 

kerja.  

Kesamaan persepsi tentang konsep, perilaku kerja, iklim manajemen, dan 

koordinasi belum ditemukan antara dunia kerja dan lembaga pendidikan kejuruan. Mutu 

lulusan, pengetahuan, keterampilan dasar, dan sikap kerja yang dimiliki lulusan SMK 

dianggap belum memadai untuk memasuki dunia kerja. (Jalinus, 2011). Kompetensi 

utama yang dipelajari pada lembaga pendidikan kejuruan lebih bersifat dasar dan umum. 

Diperlukan proses pembelajaran melalui pengalaman kerja di dunia usaha dan industri 

agar mereka juga mempunyai keahlian yang relevan dengan kehidupan di dunia kerja. 

Sehingga terbentuklah kompetensi yang relevan antara pengalaman belajar yang di 

peroleh di lembaga pendidikan dengan pengalaman belajar di dunia kerja. 

Guru sekolah kejuruan diharapkan tidak hanya mampu membimbing siswa pada 

sekolah formal, tapi juga mampu membimbing siswanya di tempat praktek kerja (Jalinus, 

2011). Riset tentang dunia kerja pun perlu dikembangkan bagi para guru sekolah kejuruan 
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agar mampu mengikuti perkembangan formasi skill yang dibutuhkan dunia kerja. 

Sehingga terciptalah link and match antara dunia kerja dan lembaga pendidikan kejuruan 

di mana kompetensi para lulusan SMK relevan dengan kebutuhan dunia kerja profesional.  

Sumber daya manusia (SDM) sebagai penyelenggara pendidikan yang memiliki 

kompetensi tinggi dan bekerja secara profesional sesuai bidangnya di tingkat sekolah 

menengah sangatlah dibutuhkan. Keberadaan SDM yang berkualitas sudah menjadi 

tuntutan abad ke-21 dikarenakan ekonomi modern dengan pasar tenaga kerja 

membutuhkan orang-orang dengan keterampilan (Sahlberg dalam Wuryandini, 2014) dan 

tenaga kerja yang berkualitas tinggi (Ayhan dalam Wuryandini, 2014) agar mampu 

menjawab segala tantangan dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. SDM 

seperti ini perlu dipersiapkan di jenjang pendidikan tinggi. Sehingga penyelenggara 

pendidikan kejuruan dapat memberikan suatu kontribusi yang berkualitas terhadap 

pendidikan kejuruan di Indonesia.  

Hubungan antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia kerja merupakan 

kunci dalam pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pendidikan 

kejuruan (Jalinus, 2011). Oleh karena itu, keterkaitan antara pendidikan tinggi dengan du

nia kerja profesional pada akhirnya perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini pun seiram

a dengan apa yang telah disampaikan oleh Slamet dalam Wuryandini (2014), yaitu 

idealisasi pendidikan kejuruan pun sangat jelas menerangkan bahwa pendidikan kejuruan 

akan efektif apabila dimulai dan diakhiri di Dunia Usaha/Dunia Industri. Hal tersebut di

maksudkan untuk mengetahui apakah penyelenggara pendidikan yang telah menempuh p

endidikan tinggi, sudah memiliki kompetensi dan mampu bekerja secara profesional 

sesuai bidangnya. 

 

KESIMPULAN 

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang berkualitas akan memberikan 

banyak pengaruh positif pada pembangunan nasional khususnya pada berkurangnya 

angka pengangguran di Indonesia dan meningkatkanya perekonomian.  

Sayangnya, dalam implementasinya, masih banyak kendala dan masalah yang 

bermunculan di lapangan seperti rendahnya kualitas dan profesionalisme guru kejuruan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan kejuruan yang tidak berorientasi pada 

kebutuhan pasar, minimnya dukungan masyarakat dan dunia usaha terhadap 

perkembangan pendidikan kejuruan dan kurangnya sarana serta prasarana yang 



 

572 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

mendukung.  

Akhirnya, keterkaitan antara pendidikan pendidikan kejuruan, faktor yang 

melingkupinya, dengan dunia kerja profesional perlu mendapat perhatian khusus agar 

pendidikan kejuruan di Indonesia benar-benar berkontribusi pada pembangunan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pasar. 
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ABSTRAK 

 
Kurikulum sebagai ujung tombak penentu keberhasilan pendidikan 

terutama pembentukan karakter peserta didik telah berulangkali mengalami 

penyempurnaan. Kurikulum awal yang digunakan yaitu kurikulum 1975 

disempurnakan hingga yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 (K13). 

Implementasi K13 diterapkan pada jenjang sekolah dasar (SD) hingga jenjang 

sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK). Ujicoba penerapan K13 

dilakukan dibeberapa sekolah, salah satunya adalah SMKN 1 Glagah 

Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan K13 

khususnya pada program keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR), kompetensi 

inti (KI) Teknik Dasar Otomotif (TDO). Jenis penelitian yang digunakan yaitu 

Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek penelitian siswa kelas X Teknik 

Kendaraan Ringan sejumlah 35 siswa. Hasil penelitian dianalisis secara 

deskriptif berupa jabaran hasil implementasi K13 di SMKN 1 Glagah 

Banyuwangi. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa 

penerapan K13 di SMKN 1 Glagah Banyuwangi Program Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan ditinjau dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran telah menyesuaikan pedoman K13 dan terlaksana dengan baik. 

 

Kata kunci : Implementasi Kurikulum 2013, Program Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan. 

 

 

PENDAHULUAN  

Kurikulum merupakan ujung tombak penentu keberhasilan  suatu proses belajar 

mengajar dalam sistem pendidikan dan sebagai pencapai tujuan pendidikan nasional. 

Dalam era globalisasi saat ini pendidikan sangat berpengaruh terhadap daya saing 

seseorang maupun daya saing suatu bangsa di kancah internasional. Kurikulum 

memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas 

dan juga memiliki pengaruh terhadap  perkembangan prestasi belajar siswa atau peserta 

didik secara khusus.  

Kurikulum di indonesia sudah beberapa kali mengalami penyempurnaan, dalam 

perjalanan sejarahnya kurikulum di sempurnakan mulai tahun 1947 yang diberi nama 

Rentjana Pembelajaran 1947 sampai dengan yang sekarang kurikulum 2013 (K13). 

Penyempurnaan tersebut merupakan konsekuensi yang harus dilalui karena banyak terjadi 
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perubahan dalam hal sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEK dalam 

masyarakat yang dirancang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.  

Kurikulum 2013 merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan proses 

berkembangnya kualitas kompetensi peserta didik. Kurikulum 2013 yang dikembangkan 

berbasis pada kompetensi  yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang 

berkualitas yang mampu memenuhi tantangan zaman yang selalu berubah, beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum 2013 ini memiliki titik 

tekan dalam hal penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman 

dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar 

supaya dapat menghasilkan kesesuaian antara apa yang di inginkan dan yang akan 

dihasilkan (Kemendikbud,2014) 

Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum terbaru dan sebagai bentuk 

pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 ini implementasinya dilakukan 

secara bertahap mulai tahun ajaran 2013-2014 dan hanya dilaksanakan oleh beberapa 

sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan 

sekolah menengah atas atau kejuruan.  Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada tiga 

ranah aspek yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikap menjadi penilaian paling 

utama dalam kurikulum 2013 ini seperti tertuang dalam Kompetensi Inti (KI)dan termuat 

juga dalam Kompetensi Dasar (KD). 

Dalam kurikulum 2013 ini satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan 

untuk menyusun silabus termasuk juga dengan buku guru dan buku siswa. Guru diberikan 

keleluasan dalam hal pengembangan proses pembelajaran dalam penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penguatan proses pembelajaran dengan pendekatan 

saitifik serta melakukan penilaian secara otentik. Kurikulum 2013 ini memiliki 

pendekatan yang disebut scientific yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. 

Pendekatan ini pada pelaksanaannya lebih menekankan pada lima aspek yaitu  

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan komunikasi yang harus terlaksana dalam 

pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan tiga model pembelajaran yaitu problem based 

learning, project based learning dan discovery learning. 
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Sekolah menengah kejuruan (SMK) pendidikan menengah yang mengutamakan 

pengembangan kompetensi siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu dalam 

pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM). Sekolah menengah kejuruan 

menyelenggarakan program pendidikan untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan 

pekerjaan serta mengembangkan sikap profesional yang disesuaikan dengan tiap-tiap 

jenis lapangan pekerjaan (Peraturan Pemerintah No 29 taun 1990). Kurikulum 2013 ini 

mengembangkan kompetensi peserta didik supaya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan 

dunia kerja yang ada. SMKN 1 Glagah adalah salah satu sekolah menengah kejuruan 

negeri yang telah melaksanakan kurikulum 2013, penerapan kurikulum ini sudah berjalan 

selama dua semester. 

Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan adalah salah satu kompetensi yang ada di 

SMKN 1 Glagah. Teknik kendaraan ringan merupakan kompetensi keahlian bidang 

teknik otomotif yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian bidang 

penguasaan jasa perbaikan kendaraan ringan. Kompetensi ini membekali peserta didik 

dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap pada dunia otomotif agar lebih 

berkompeten. Kurikulum pendidikan kejuruan dirancang lebih relevan dengan dunia 

industri dan kebutuhan dunia kerja saat ini, para peserta didik diberikan bekal 

pengetahuan dan keterampilan yang lebih sesuai. Pengembangan kurikulum 2013 ini 

memiliki tujuan agar kinerja guru lebih meningkat dalam penyampaian materi 

pembelajaran lebih menyenangkan bagi peserta didik sehingga meningkatkan minat dan 

motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran,. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek 

penelitian siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan sejumlah 35 siswa. Hasil penelitian 

dianalisis secara deskriptif  berupa jabaran hasil implementasi K13 di SMKN 1 Glagah 

Banyuwangi yang bertujuan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dan yang sedang 

berlangsung saat ini. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi  kurikulum merupakan  suatu proses yang menerapkan ide, konsep, 

kebijakan atau inovasi dalam bentuk dokumen kurikulum  yang dapat memberikan 

dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan ataupun nilai dan sikap peserta 

didik sebagai sumber belajar. Implementasi kurikulum dalam bentuk pembelajaran harus 

sesuai dengan standar nasional pendidikan terutama standar proses, yang harus mencakup 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi 

lulusan (Permendikbud no 22 tahun 2016). 

A. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran didalamnya meliputi 2 macam perangkat yaitu silabus 

dan pelaksanaan pembelajaran (RPP), karena dua perangkat tersebut sangat berkaitan dan 

memiliki peran yang sangat penting terhadap keterlaksanaan pembelajaran. Guru dapat 

melaksanakan proses  pembelajaran yang lebih terarah sesuai dengan dengan silabus dan 

RPP yang telah dipersiapkan. 

a. Silabus  

Silabus pada kurikulum 2013 dikembangkan pada tingkat nasional, dan satuan 

pendidikan SMK mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang menjadi 

institusi pasangan dengan nilai-nilai lokal tiap daerah. Silabus merupakan perangkat 

penting dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, tetapi pada Kurikulum ini guru tidak lagi 

membuat silabus seperti kurikulum sebelumya.  Guru hanya tinggal memahami silabus 

yang telah diberikan dinas pendidikan menengah melalui perantara sekolah. Selanjutnya 

guru mengembangkan kedalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dari hasil 

wawancara didapatkan bahwa guru masih mengalami beberapa kendala, adanya 

penambahan materi pembelajaran yang pada kurikulum sebelumnya tidak ada sehingga 

guru harus mencari beberapa sumber materi pendukung untuk bahan ajar pada saat 

pembelajaran.  Guru juga harus memahami silabus yang baru sehingga guru juga harus 

mendesain ulang pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang baru. 

Guru tidak tinggal diam dalam menghadapi beberapa permasalahan dalam 

memahami silabus salah satunya dengan berkoordinasi sesama guru lain untuk mencari 

tau tentang kurikulum 2013. Pemerintah daerah juga telah melakukan kerjasama dengan 

LPM untuk melakukan pelatihan tentang kurikulum 2013. Kendala untuk penambahan 
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materi pelajaran guru juga mencari sumber materi pendukung melalui beberapa sumber 

diantanya buku, internet dan sesama guru. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran 

tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih dan dikembangkan sesuai dengan silabus 

untuk melaksanakan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). Hasil analisi yang didapat dalam penyusunan RPP sudah 

tergolong baik, hal ini di tunjukkan dengan penyusunan RPP oleh guru yang sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. RPP disusun berdasarkan panduan 

penyusunan RPP pada Permendikbud 104 tahun 2014, dan guru sudah tidak lagi 

menyusun RPP menggunakan kurikulum yang lama. Beberapa guru masih belum 

memahami tentang penyusunan RPP untuk K13 ini sehingga guru mengadopsi  dari RPP 

yang sudah ada dan dikembangkan sendiri menurut tuntutan dan kebutuhan pembelajaran. 

Hasil analisis dalam prinsip penyusunan juga baik guru memperhatikan prinsip-

prinsip penyusunan RPP sesuai dengan Permendikbud No 104 tahun 2014. Guru  

menjabarkan RPP dari silabus dan mengarahkan kegiatan pembelajaran supaya 

kompetensi dasar dapat tercapai. Rpp disusun agar proses pembelajaran berlangsung 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan dapat memotivasi 

peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran serta meningkatkan daya kreatifitas 

sesuai dangan bakat, minat peserta didik. Guru juga menggunakan sumber buku atau 

dokumen pendukung RPP yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Rpp merupakan rencana pembelajaran yang  secara rinci dikembangkan dari suatu 

materi pembelajaran sesuai dengan silabus. Komponen RPP mencakup: (1) identitas 

sekolah/nama satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; 

(3) KI, KD, Indikator Pencapaian Kompetensi; (4) tujuan pembelajaran; (5) materi 

pembelajaran; (6) pendekatan, model dan metode; (7) media/alat, bahan, dan sumber 

belajar; (8) langkah-langkah pembelajaran, dan (9) penilaian pembelajaran.  

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses kegiatan guru yang secara terprogram yang didalamnya 

terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sehingga peserta didik dapat 

membangun sikap, pengetahuan dan keterampilannya untuk menjadi kompetensi yang di 

inginkan.  Proses pembelajaran mengacu pada pendekatan saintifik yang memiliki lima 
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kegiatan pembelajaran inti yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan yang terintegrasi dalam pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (Permendikbud no 103 tahun 2014). 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup. Hasil analisis yang telah dilakukan dalam proses 

pembelajaran pada materi pelajaran teknik dasar otomotif  guru sudah menerapkan 

pendekatan saintifik pada prosesnya. Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan 

peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran setelah itu 

guru memberikan motivasi belajar kepada siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan 

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari  dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan internasional. Guru juga mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

Kegiantan inti terdiri dari beberapa tahapan proses yang pertama  proses mengamati 

guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi tentang tegangan dari buku 

siswa. Proses yang kedua berlanjut kegiatan menanya, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan agar siswa mempunyai kemampuan mencari 

dan menemukan penjelasan tambahan fakta yang terkait dengan tegangan. Proses yang 

ketiga adalah mengumpulkan informasi, guru memberikan tugas untuk berkelompok dan 

membahas materi tentang tegangan dengan mencari informasi dari sumber lainnya. 

Proses yang keempat kegiatan  mengolah informasi (associating) siswa diberikan waktu 

untuk  berdikusi di dalam kelompok untuk mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Proses yang terakhir adalah 

mengkomunikasikan dengan menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan, tertulis secara multi media.  

Kegiatan penutup guru bersama peserta didik melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan dan secara bersama-sma 

menemukaan manfaat dari pembelajaran yang telah dilakukan.  
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C. Evaluasi Pembelajaran 

Standar penilaian pendidikan dalam kurikulum 2013 mencakup penilaian autentik, 

penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah. Hasil dari pengamatan di sekolah guru 

melakukan penilaian secara autentik. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum 2013. Penilaian autentik yang dilakukan guru merupakan instrumen penilaian 

yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas salah satunya adalah 

diskusi kelas. Penilaian autentik adalah penilaian kinerja, termasuk di dalamnya penilaian 

portofolio dan penilaian projek yang telah dilakukan pada saat pembelajaran, dari hasil 

penilaian tersebut dapat dijadikan acuan sebagai perencanaan program perbaikan 

(remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi kurikulum dalam bentuk pembelajaran harus mencakup perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran didalamnya meliputi 2 macam perangkat yaitu silabus dan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), karena dua perangkat tersebut sangat berkaitan dan 

memiliki peran yang sangat penting terhadap keterlaksanaan pembelajaran. Guru dapat 

melaksanakan proses  pembelajaran yang lebih terarah sesuai dengan dengan silabus dan 

RPP yang telah dipersiapkan. 

Proses pembelajaran mengacu pada pendekatan saintifik yang memiliki lima 

kegiatan pembelajaran inti yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan dapat diterapkan pada semua kompetensi 

kejuruan yang ada di sekolah menengah kejuruan salah satunya pada kompetensi Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR). Misalnya pada materi pelajaran teknik dasar otomotif siswa 

diberikan tugas untuk mendiskusikan materi tentang tegangan yang merupakan salah satu 

indikator pada kompetensi dasar memahami dasar-dasar mesin.  

Siswa mendapat tugas untuk membaca materi tentang tegangan dari sumber buku 

siswa, bersama teman mereka memahami apa yang dimaksud dengan tegangan dan 
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macam-macamnya dan bagaimana cara menghitung tegangan. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan agar siswa mempunyai 

kemampuan mencari dan menemukan penjelasan tambahan fakta yang terkait dengan 

materi. Guru memberikan tugas untuk berkelompok dan membahas materi tentang 

tegangan dengan mencari informasi dari sumber lainnya, setelah itu tiap kelompok 

mempresentasikan hasil dari pengamatan yang telah mereka pelajari di depan kelas. Dari 

proses pembelajaran tersebut diharapkan meningkatakan motivasi rasa ingin tahu dan 

belajar siswa, sehingga para siswa dapat mengeksplorasi kemampuannya dan saling 

bertukar pikiran antar satu sama lainnya. 

Standar penilaian pendidikan dalam kurikulum 2013 mencakup penilaian autentik 

yang memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penilaian autentik adalah 

penilaian kinerja, termasuk di dalamnya penilaian portofolio dan penilaian projek yang 

telah dilakukan pada saat pembelajaran, dari hasil penilaian tersebut dapat dijadikan 

acuan sebagai perencanaan program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau 

pelayanan konseling. 
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ABSTRAK 

Pendidikan di Indonesia perlu melakukan revitalisasi yang mendasar 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Revitalisasi ini 

diperlukan agar pendidikan di Indonesia mampu bertahan bahkan bersaing 

dengan negara-negara lain di ASEAN. Jika revitalisasi ini tidak dilakukan maka 

dampaknya adalah pendidikan di Indonesia akan kalah bersaing khususnya di 

ASEAN bahkan di seluruh dunia. MEA sebagai peluang yang terbuka untuk 

memperbaiki kualitas SDM yang ada dengan meningkatkan daya saing, 

menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai.Revitalisasi pendidikan 

di Indonesia bisa diwujudkan dengan berbagai cara, salah satu contohnya adalah 

diintegrasikannya pendidikan budaya dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. 

Hal ini dimaksudkan agar sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya siap secara 

ekonomi saja tetapi harus diimbangi dengan kesiapan dalam bidang budaya. 

Dengan demikian akan dihasilkan peserta didik yang tidak hanya mampu 

menikmati kemajuan dibidang ekonomi saja, tetapi tidak memiliki budaya dan 

etika, melainkan diharapkan akan menghasilkan lulusan yang dapat menikmati 

kemajuan dibidang ekonomi dengan menjunjung tinggi budaya dan norma serta 

etika yang tinggi sesuai dengan yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. 

Hal ini juga diamanatkan oleh undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa, membentuk karakter anak Indonesia yang bermartabat, berakhlak mulia 

dan berbudi luhur. Pendidikan yang akan dikaji dalam pembahasan kali ini 

adalah pendidikan secara umum dan pendidikan kejuruan pada khususnya. Jadi, 

revitalisasi dunia  pendidikan   dalam  menghadpi   MEA  sangat  diperlukan. 

Baik pendidikan formal, non formal dan informal apalagi dalam lingkup  

pendidikan  kejuruan.  Karena  bagaimanapun   dengan  adanya  MEA  ini  akan 

melahirkan   dampak   bagi   manusia   Indonesia   untuk   mengejar   kompetensi   

yang   di harapkan agar masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat 

negara negara ASEAN yang memasuki pasar bebas MEA. 

 

Kata Kunci : Revitalisasi, pendidikan kejuruan, pendidikan karakter, MEA, SDM. 

 

Pendidikan di Indonesia perlu melakukan revitalisasi yang mendasar dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Revitalisasi ini diperlukan agar 

pendidikan di Indonesia mampu bertahan bahkan bersaing dengan negara-negara lain di 

ASEAN. Jika revitalisasi ini tidak dilakukan maka dampaknya adalah pendidikan di 

Indonesia akan kalah bersaing khususnya di ASEAN bahkan di seluruh dunia. MEA seb

agai peluang yang terbuka untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada dengan meningka

tkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai. 

MEA adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertu
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juan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam me

lakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, da

n investasi. Persaingan tenaga kerja semakin ketat dengan diberlakukannya Masyarakat 

Ekonomi ASEAN atau Pasar Bebas ASEAN tahun 2016. Indonesia dan negara-negara di 

wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal 

sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  

MEA atau AEC, ASEAN Economy Community, adalah bentuk kerjasama antar 

anggota negara-negara ASEAN yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, 

Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Melalui MEA yang diawali 

tahun 2016 terjadi pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Sebuah 

integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara 

ASEAN. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. 

Tujuan utama MEA 2016 ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hamb

atan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut, diimplementasikan melalui 4 pilar utama

, yaitu 

 ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (single market and 

production base) dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja 

terdidik dan aliran modal yang lebih bebas 

 ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (competitive 

economic region), dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, 

hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-

commerce; 

 ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (equitable 

economic development) dengan elemen pengembangan usaha kecil dan 

menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV 

(Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan 

 ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian 

global (integration into the global economy) dengan elemen pendekatan yang 

koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta 

dalam jejaring produksi global. 

 

Bentuk kerjasama yang ditawarkan antara lain adalah sebagai berikut: 
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 Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas. 

 Pengakuan terkait kualifikasi profesional. 

 Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi. 

 Memilik langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. 

 Meningkatkan infrastruktur. 

 Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN. 

 Memadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat 

mempromosikan sumber daerah. 

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan berkuran

g bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang 

pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. 

Tapi perlu diingat bahwa hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bag

i Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersain

g dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi 

industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia masih berada pada peringkat ke

empat di ASEAN. 

Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja tidak terlepas dari kualitas yang ren

dah, seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai.  Dari data yang dilan

sir Tempo, jumalah tenaga kerja Indonesia pada Februari 2014 sebesar 125,3 juta orang d

engan jumlah pekerja 11,2 orang. Namun, ini tidak dapat diimbangi dengan kualitas pen

didikan yang dimiliki oleh pekerjanya. Mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendi

dikan sekolah dasar dan lebih banyak bekerja di sektor informal. 

Indonesia harus melihat MEA sebagai peluang yang terbuka untuk memperbaiki 

kualitas SDM yang ada dengan meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan 

kesehatan yang memadai, dan memberikan edukasi terhadap pentingnya MEA 2016. Pe

merintah Indonesia harus mampu mendorong diadakan pelatihan keterampilan karena m

ayoritas tenaga kerja Indonesia kurang dalam kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa I

nggris dan pengoperasian komputer.  

Revitalisasi pendidikan di Indonesia bisa diwujudkan dengan berbagai cara, salah 

satu contohnya adalah diintegrasikannya pendidikan budaya dalam kurikulum pendidikan 

di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya siap 

secara ekonomi saja tetapi harus diimbangi dengan kesiapan dalam bidang budaya. 
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Dengan demikian akan dihasilkan peserta didik yang tidak hanya mampu menikmati 

kemajuan dibidang ekonomi saja, tetapi tidak memiliki budaya dan etika, melainkan 

diharapkan akan menghasilkan lulusan yang dapat menikmati kemajuan dibidang 

ekonomi dengan menjunjung tinggi budaya dan norma serta etika yang tinggi sesuai 

dengan yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Hal ini juga diamanatkan oleh 

undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter anak 

Indonesia yang bermartabat, berakhlak mulia dan berbudi luhur. Pendidikan yang akan 

dikaji dalam pembahasan kali ini adalah pendidikan secara umum dan pendidikan 

kejuruan pada khususnya. 

Pendidikan  kejuruan  merupakan  pendidikan  yang mempersiapkan  peserta didik 

untuk  dapat  bekerja  dalam  bidang  tertentu  (UU  No.  13 tahun  2003).  Arti  pendidikan 

kejuruan lebih spesifik dijelaskan dalam peraturan pemerintah  (PP) No. 29 tahun 1990, 

yaitu  pendidikan  pada  jenjang  menengah  yang  mengutamakan  pengembangan 

kemampuan  siswa untuk melaksanakan  jenis pekerjaan tertentu. Dalam Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 15 diuraikan bahwa SMK sebagai 

bentuk satuan pendidikan  menengah  yang mempersiapkan  peserta didik terutama untuk 

bekerja dalam bidang tertentu. 

Pemerintah  terus  mendorong  lulusan  SLTP  untuk  melanjutkan  pendidikan  di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan harapan mereka dapat menjadi lulusan yang 

terampil dan siap kerja. Lulusan yang terampil dan produktif sangat dibutuhkan di dunia 

industri   yang  saat   ini  menguasai   sektor   ekonomi.   Tidak   dapat   dipungkiri   bahwa 

keunggulan industri di suatu negara ditentukan oleh kualitas tenaga terampil yang terlibat 

langsung   dalam   proses   produksi.    

Pendidikan kejuruan berfungsi menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya yang mampu meningkatkan  kualitas hidup, mampu mengembangkan  dirinya, 

dan  memiliki  keahlian  dan  keberanian  membuka  peluang  meningkatkan  penghasilan. 

Sebagai  suatu  pendididikan  khusus,  pendidikan  kejuruan  direncanakan  untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja, sebagai tenaga kerja produktif 

yang mampu menciptakan produk unggul yang dapat bersaing di pasar global dan 

professional  yang  memiliki  kualitas  moral  di  bidang  kejuruannya  (keahliannnya).  

Di samping  itu pendidikan  kejuruan  juga berfungsi  mempersiapkan  siswa menguasai  

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). 
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Fungsi  pendidikan  kejuruan  menyiapkan  siswa  menjadi  tenaga  kerja produktif antara 

lain meliputi: 

a.   Memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan industri. 

b.   Menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain. 

c.   Mengubah  status  siswa  dari  ketergantungan  (konsumtif) menjadi  bangsa  yang  

berpenghasilan (produktif).  

Sedangkan   sebagai   tenaga   kerja   profesional   siswa   mampu   mengerjakan 

tugasnya secara cepat, tepat dan effisien yang didasarkan pada unsur-unsur berikut: 

a.   ilmu atau teori yang sistematis, 

b.   kewenangan professional yang diakui oleh klien, 

c.   sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangannya dan  

d.   kode etik yang regulative. 

Selanjutnya, menyiapkan siswa menguasai IPTEK dimaksudkan agar siswa: 

a.   Mampu mengikuti, menguasai, dan menyesuaikan diri dengan kemajuan IPTEK. 

b.   Memiliki kemampuan dasar untuk dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan 

Persoalan  mendasar  yang  masih  dihadapi  Indonesia  dalam rangka   menghadapi   

MEA   2016.   Pertama,   masih   tingginya   jumlah   pengangguran terselubung  (disguised  

unemployment).  Kedua,  rendahnya  jumlah  wirausahawan  baru untuk mempercepat  

perluasan  kesempatan  kerja.  Ketiga,  pekerja  Indonesia  didominasi oleh  pekerja  tidak  

terdidik  sehingga  produktivitas  mereka  rendah.  Keempat, meningkatnya  jumlah 

pengangguran  tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian  antara lulusan perguruan 

tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kelima, ketimpangan produktivitas  tenaga 

kerja antarsektor  ekonomi.  Keenam,  sektor informal  mendominasi lapangan   pekerjaan,   

dimana   sektor   ini   belum   mendapat   perhatian   optimal   dari pemerintah. Ketujuh, 

pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran  tertinggi dari 10  negara   anggota   

ASEAN,   termasuk   ketidaksiapan   tenaga   kerja  terampil   dalam menghadapi  MEA  

2016. Kedelapan,  tuntutan  pekerja  terhadap  upah minimum,  tenaga kontrak,   dan   

jaminan   sosial   ketenagakerjaan.   Kesembilan,   masalah   Tenaga   Kerja Indonesia 

(TKI) yang banyak tersebar di luar negeri. Kesepuluh, kesiapan mental peserta didik di 

Indonesia dalam menghadapi serbuan tenaga asing, termasuk dampak perubahan budaya, 

etika dan  norma yang diakibatkan oleh terbentuknya MEA. 

Usaha peningkatan kualitas SDM bisa ditempuh dengan upaya sinergi antara 
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pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk menetapkan standar kompetensi 

profesionalisme   di  masing-masing   sektor.  Upaya  peningkatan   kualitas  SDM  untuk 

bersaing   dalam   menghadapi   MEA   2016   harus   segera   dilaksanakan   dalam   

rangka mencapai  kemajuan  dan  mengejar  ketertinggalannya  dari  negara-negara  lain.  

Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu 

standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh 

lembaga yang independen. 

Dalam  jangka  waktu  yang  singkat,  kemampuan   berinovasi  dan  penguasaan 

teknologi merupakan keniscayaan untuk segera dilakukan karena mayoritas output 

pendidikan   dasar  dan  menengah  akan  bekerja  di  sektor  bawah  atau  tenaga  kasar. 

Ketrampilan  ini bisa diupayakan  dengan  cepat karena siswa akan diajarkan  bagaimana 

cara bekerja yang kreatif dan inovatif. Adapun pengembangan  kemampuan  membangun 

jaringan diprioritaskan  bagi tenaga kerja level manajemen yang umumnya diemban oleh 

lulusan perguruan tinggi. Akan tetapi, jika ketrampilan ini dimiliki oleh semua level 

pendidikan  maka dapat  meningkatkan  kualitas  kerja lulusan  pendidikan  sehingga  daya 

saing tenaga kerja kita meningkat. Menyiapkan sumber daya manusia memang bukan 

pekerjaan mudah dan bisa dilakukan secara instan. Akan tetapi, apabila pendidikan kita 

(guru dan sekolah) bisa membekali  siswa  dengan  kedua  ketrampilan  tersebut,  lulusan  

pendidikan  kita  akan memiliki  rasa  percaya  diri  dan  motivasi  untuk  mengembangkan   

diri  secara  optimal sehingga mampu bersaing secara global. Pemerintah harus 

memberikan regulasi-regulasi yang mempermudah masyarakat untuk membuka lembaga-

lembaga  pelatihan yang membekali keterampilan   untuk  berinovasi,  penguasaan   

teknologi,   dan  kemampuan   membangun jaringan  sesuai  dengan  kebutuhan  lapangan  

kerja.  Dengan  demikian,  pendidikan  kita memiliki andil besar dalam menyiapkan  

sumberdaya yang siap menghadapi  MEA 2016 maupun persaingan global. 

Jadi, revitalisasi dunia  pendidikan   dalam  menghadpi   MEA  sangat  diperlukan. 

Baik pendidikan formal, non formal dan informal apalagi dalam lingkup  pendidikan  

kejuruan.  Karena  bagaimanapun   dengan  adanya  MEA  ini  akan melahirkan   dampak   

bagi   manusia   Indonesia   untuk   mengejar   kompetensi   yang   di harapkan agar 

masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat negara negara ASEAN yang 

memasuki pasar bebas MEA. Pendidikan kejuruan memiliki kontribusi positif terhadap 

pertumbuhan  ekonomi di Indonesia, yakni melalui kemampuan untuk menghasilkan 
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SDM atau tenaga kerja yang terampil   dan  produktif   sesuai   tuntutan   era  globalisasi.   

Pendidikan   kejuruan   dapat diartikan sebagai pendidikan keduniakerjaan. Dunia kerja 

dan pekerjaan berubah dan berkembang   akibat   kemajuan   teknologi. 

Revitalisasi pendidikan terutama pendidikan kejuruan yang efektif perlu 

diperhatikan: 

1. Tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang 

ditetapkan di tempat kerja. 

2. Peserta didik dilatih dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan 

dalam pekerjaan itu sendiri. 

3. Guru telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan 

dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan. 

4. Sejak awal latihan sudah ada pembiasaan perilaku yang akan ditunjukkan dalam 

pekerjaannya.  

5. Pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata. 

6. Revitalisasi pendidikaan melalui perubahan kurikulum yang mengintegrasikan 

faktor budaya, etika dan norma sebagai pelengkap konsep kurikulum yang telah 

ada selama ini yaitu yang menitikberatkan pada bidang pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sebagai komponen penting penilaian.  Hal ini untuk 

mencapai tujuan pendidikan di Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, 

menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudaya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Satryo Soemantri Brodjonegoro, Revitalisasi Pendidikan Kejuruan, Kompas 10 Mei 2016  

Instruksi Presiden (Inpres) No: 9 Tahun 2016 : Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 
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ABSTRAK 

 
Kemajuan  teknologi  informasi  membawa  banyak  dampak  positif   bagi  

dunia  pendidikan yang memberi tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan 

untuk menunjang proses pembelajaran. Pembenahan di segala sektor pendidikan 

memang harus dan terus dilakukan terutama pembenahan yang seiring dengan 

arus teknologi modern. Salah  satu pengembangan  media  pembelajaran  yang  

populer  adalah  media  pembelajaran  berbasis  web. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui hasil kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis web 

pada kompetensi dasar-dasar mesin kelas X di SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan 

langkah  penelitian  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian. Prosedur yang 

dilakukan adalah tahap persiapan dengan melakukan observasi dan tahap 

pengumpulan data dilanjutkan pengelolaan data. Produk penelitian ini beralamat 

otomotif.smknperkapalan.net. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis web dengan hasil 

menurut ahli materi memperoleh skor jawaban sebesar 3,46 dengan kategori 

sangat valid, menurut ahli media memperoleh skor jawaban sebesar 3,29 dengan 

kategori sangat valid dan menurut ahli bahasa memperoleh skor jawaban sebesar 

3,71 dengan kategori sangat valid. Berdasarkan data tersebut media 

pembelajaran berbasis web valid untuk digunakan dalam pembelajaran. 

 

Kata kunci :  kelayakan, web, dan metode deskriptif kuantitatif 

 

 

PENDAHULUAN  

Saat ini kemajuan teknologi informasi banyak membawa dampak positif bagi 

kemajuan pendidikan yang memberikan tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Sektor pendidikan juga memerlukan solusi teknologi 

informasi untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Pembenahan di segala sektor 

pendidikan memang harus dan terus dilakukan   terutama   pembenahan   kurikulum   

seiring dengan arus teknologi modern.  Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah 

proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui 

saluran/media tertentu ke penerima pesan (Sadiman, Arief S.dkk, 2010: 11-12). Namun 

dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode 

mengajar dan media pembelajaran (Arsyad, 2009: 15). 

SMK Negeri 3 Buduran merupakan SMK favorit di Sidoarjo yang menerapkan 
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kurikulum 2013. Diketahui fasilitas di SMK Negeri 3 Buduran sudah memadai, 

diantaranya terdapat LCD di setiap jurusan, dan memiliki laboratorium komputer. Selain 

itu, beberapa siswa diketahui ada yang membawa laptop ke sekolah dan pada siswa kelas 

X TKR SMK Negeri 3 Buduran dapat diketahui sebagian besar siswa sudah mengenal 

website. Didapatkan juga informasi bahwa pembelajaran berbasis online masih belum 

begitu dikembangkan. Sekolah tersebut telah memiliki website sekolah dan di area 

sekolah juga telah dilengkapi wifi di tiap-tiap jurusan. Fasilitas di sekolah 

memungkinkan untuk dikembangkan, namun guru masih belum memanfaatkan fasilitas 

yang ada. Menurut  Sudjana  dan  Rivai  (2010,2-3) mengatakan  bahwa  media  

pengajaran  dapat mempertinggi proses siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Alasannya berkenaan 

dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: 1)   pengajaran   

akan   lebih   menarik   perhatian   siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar, 2) 

bahan pengajaran  akan  lebih  jelas  maknanya  sehingga  akan lebih dipahami oleh para 

siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, 3) metode 

mengajar akan lebih bervariasi, dan 4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan  uraian  guru  tetapi  juga  aktivitas  lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan di 

atas salah satu diantaranya adalah media pembelajaran berbasis komputer. Rusman 

(2011:335) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis web yang populer dengan 

sebutan web-based training (WBT) atau kadang juga disebut web based education 

(WBE) dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran 

untuk sebuah proses pendidikan. 

Pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang bisa diakses 

melalui jaringan internet. Arsyad (2014: 195) menjelaskan pengertian internet itu sendiri 

adalah sebuah jaringan komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu 

sama lain secara global/internasional baik melalui kabel, radio, satelit, dan lain-lain. 

Pembelajaran berbasis web menawarkan beberapa keuntungan yaitu kecepatan dan tidak 

terbatasnya pada ruang dan waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan belajar dapat 

dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan dan dimana saja selama komputer 

saling terhubung dengan jaringan internet akan  memberikan kemudahan  bagi  siapa  

saja untuk mendapatkan informasi. Cara belajar melalui web syarat utama yang harus 
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dipenuhi yaitu adanya akses dengan   sumber   informasi   melalui   internet. Rusman 

(2011: 335)  menyatakan bahwa  pembelajaran berbasis web merupakan salah satu 

jenis penerapan dari pembelajaran elektronik (e-learning). Pembelajaran e- learning 

meerupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbais web, pembelajaran 

berbasis komputer, kelas virtual dan kelas digital. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengembangan media pembelajaran berbasis web yang telah dilakukan Sunwinarti pada 

SMK Negeri 3 Sidoarjo  menunjukkan rata-rata hasil belajar dari pretest kelas sebesar 

2,26 dan rata-rata hasil belajar dari posttest kelas sebesar 3,18. Rata-rata hasil belajar 

siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis web lebih tinggi dibandingkan 

dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media pembelajara berbasis 

web. Dari penjelasan diatas maka dapat suatu rumusan masalah terhadap bagaimana 

kelayakan pengembangan media pembelajran berbasis web tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Prosedur yang dilakukan adalah tahap persiapan dengan melakukan observasi dan 

tahap pengumpulan data dilanjutkan pengelolaan data. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

diklasifikasi menjadi tiga, yaitu lembar validasi media, materi, dan bahasa. Di bawah ini 

kisi-kisi lembar instruen penelitian: 

Tabel 2. Kisi-kisi Validasi Media 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator 

Media 

pembelajaran 

berbasis web 

Jenis 

Media 

1. Biaya Pengembangan media 

2. Penggunaan media dalam pembelajaran 

3. Ketepatan sasaran 

  

Ilustrasi 

4. background  media 

5. Tampilan gambar, animasi dan video mudah dipahami 

6. Penyajian yang menarik 

 Format 

Media 

7. Sistematika media 

8. Pengunaan menu dan dropdown 

9. Tata letak halaman  

10. Akses media 

Aksesoris 

pendukung 

11. Latihan soal 

12. Halaman forum 

13. Kesederhanaan alamat 
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Tabel 3. Kisi-kisi Validasi Bahasa 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator 

Bahasa pada 

Media 

pembelajaran 

berbasis web 

 

Bahasa 

1. Bahasa yang mudah dimengerti 

2. Tata bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD 

3. Menggunakan bahasa yang komunikatif 

4. Penggunaan tanda baca 

5. Susunan kata 

6. Susunan kalimat 

7. Petunjuk dan menu  web 

 

Tabel  4. Kisi-kisi Validasi Materi 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator 

 

Materi pada 

media 

pembelajaran 

berbasis web 

Hakikat 

Media 

1. Tujuan pemilihan media pembelajaran 

 

Materi 

2. Kesesuaian materi dengan SK dan KD 

3. Konsep materi sesuai tujuan pembelajaran 

4. Sistematika penyajian materi 

5. Pengunaan materi berupa gambar, video, atau animasi 

 
 

 

6. Pemilihan contoh-contoh penerapan materi  yang 

ditampilkan dalam menjelaskan materi 

7. Contoh soal dan latihan soal 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dapat dijelaskan dengan langkah-langkah analisis kevalidan, 

respon siswa dan hasil belajar siswa. Penentuan skor validasi menggunakan skala likert 

dengan skala 4.  

Tabel 9. Skala Penilaian Validasi  

Bobot Nilai Kategori 

4 Sangat Valid 

3 Valid 

2 Kurang Valid 

1 Tidak Valid 
 

Selanjutnya mentukan jarak kelas interval, di bawah ini: 

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑖) =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 

∑ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

      =  
4−1 

4
   

= 0,75 

(Widoyoko, 2015: 110) 

Berdasarkan jarak interval di atas, disusun tabel klasifikasi validator di bawah ini: 

Tabel 10. Skala klasifikasi validator 
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Rerata Skor 

Jawaban 

Kategori 

>3,25 s.d 4 Sangat Valid 

>2,5  s.d 3, 25 Valid 

>1,75 s.d 2,5 Kurang Valid 

1 s.d 1,75 Tidak Valid 

(Widoyoko, 2015: 112) 

Untuk mencari nilai produk menggunakan rentang skor di bawah ini: 

Jumlah skor n butir menjawab SV = n x 4 

Jumlah skor n butir menjawab V = nx 3 

Jumlah skor n butir menjawab KV = n x 2 

Jumlah skor n butir menjawab TV = n x 1 + 

Jumlah      = 

(Widoyoko, 2015: 113) 

Keterangan: 

SV: Sangat Valid  KV: Kurang Valid 

V: Valid   TV: Tidak Valid 

 

Tahap akhir mencari rerata skor: 

 Rerata skor  = 
∑  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

∑  𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛
  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian kelayakan terhadap media pembelajaran berbasis web menunjukkan data 

di bawah ini:   

 Kevalidan 

Kevalidan didapat dari validasi beberapa ahli di bawah ini: 

 Validasi Ahli materi 

Hasil perhitungan kelayakan materi adalah sebagai berikut: 

Jumlah skor n butir menjawab SV = 6 x 4 

Jumlah skor n butir menjawab V = 7 x 3 + 

 Jumlah                = 45 

 

Kemudian dihitung rerata skor: 

 

 Rerata skor  =  
∑  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

∑  𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛
  

                        = 
45

13
     

 

Menentukan hasil validator dengan cara melakukan konsultasi antara hasil rerata 

= 3,46 
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skor dengan tabel 10, skala klasifikasi validator menunjukkan hasil yang Sangat Valid. 

 Validasi Ahli Media 

Hasil perhitungan kelayakan media adalah sebagai berikut: 

 Jumlah skor n butir menjawab SV  = 4   x 4 

 Jumlah skor n butir menjawab V  = 10 x 3 +  

  Jumlah     = 46 

 

Kemudian dihitung rerata skor: 

Rerata skor  = 
∑  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

∑  𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛
  

              = 
46

14
  

              = 3,29 

 

Menentukan hasil validator dengan cara melakukan konsultasi antara hasil rerata 

skor dengan tabel 10. Skala klasifikasi validator menunjukkan hasil yang Sangat Valid. 

 Validasi Ahli Bahasa 

Hasil perhitungan kelayakan media adalah sebagai berikut: 

Jumlah skor n butir menjawab SV = 5 x 4 

Jumlah skor n butir menjawab V =2 x3 + 

 Jumlah     = 26 

 

Kemudian dihitung rerata skor: 

 

Rerata skor  = 
∑  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

∑  𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛
  

             = 
26

7
  

             = 3,71 

Selanjutnya menentukan hasil validator dengan cara melakukan konsultasi antara 

hasil rerata skor dengan table 10 menunjukkan hasil yang Sangat Valid. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dapat disimpulkan bahwa kelayakan 

pengembangan media pembelajaran berbasis web dasar-dasar mesin menurut ahli materi 

memperoleh skor jawaban sebesar 3,46 dengan kategori sangat valid, menurut ahli media 

memperoleh skor jawaban sebesar 3,29 dengan kategori sangat valid dan menurut ahli 

bahasa memperoleh skor jawaban sebesar 3,71 dengan kategori sangat valid. Berdasarkan 

data tersebut media pembelajaran berbasis web valid untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persepsi guru tentang 

pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik bidang produktif pada 

kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK ditinjau dari perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan dukungan sumber belajar, (2) Persepsi siswa tentang 

pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik bidang produktif pada 

kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK ditinjau dari pelaksanaan, 

evaluasi, dan dukungan sumber belajar, (3) Persepsi guru tentang hambatan- 

hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik 

bidang produktif pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK 

ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dukungan sumber belajar, 

dan (4) Persepsi siswa tentang hambatan- hambatan yang ditemui dalam 

pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik bidang produktif pada 

kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK ditinjau dari pelaksanaan, 

evaluasi, dan dukungan sumber belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

meliputi angket, observasi, dan wawancara. 

 

Kata kunci: pendekatan Saintifik , peningkatan prestasi, Teknik Kendaraan Ringan 

 

 

PENDAHULUAN  

          Selama ini kegiatan pembelajaran program produktif , berlangsung kurang 

maksimal karena ada kecenderungan siswa kurang termotivasi dengan berbagai alasan 

diantaranya yaitu : ( 1). Siswa malas mengerjakan tugas-tugas  (2). Siswa kurang 

memperhatikan pengarahan dari Guru  (3.) siswa cenderung berbicara sendiri atau 

mengantuk sebagai kompensasi keterbatasan kemampuan atau kurang  memiliki bakat.  

(4. )Siswa enggan bertanya atau menjawab pertanyaan; (5.) Siswa kesulitan dalam 

memahami materi; (6.) Tingkat kemampuan penerapan atau praktik berkaryanya rendah;  

(7.)Siswa kesulitan dalam mendeskripsikn prosedur kerja  (8.) Dampak yang paling parah 

adalah belum tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau nilai standar yang 

ditetapkan yaitu 7,5 sehingga ketuntasan belajar tidak tercapai secara klasikal. (Tukarno, 
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2014: 3) 

        Lebih lanjut Cahyani (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan  kurangnya 

pemahaman guru terkait implementasi kurikulum 2013 menyebabkan guru masih belum 

mengetahui bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013, terutama dalam menjabarkan KD pada KI-3 dan KI-4 ke dalam 

indikator pembelajaran secara tepat. Sehingga, mengakibatkan perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, penjabaran rencana kegiatan 

pembelajaran, pemilihan media dan sumber belajar, serta perancangan penilaian yang 

tidak tepat pula. Hal ini senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Cherryholmes 

(1988) dalam John (2006), bahwa “rencana pembelajaran merupakan suatu sistem yang 

disusun berdasarkan cara berpikir yang sistematis”. Jadi, apabila salah satu unsur dari 

rencana pembelajaran dijabarkan secara tidak tepat, maka penjabaran unsur yang lain pun 

menjadi tidak tepat pula. Selain itu, masih terdapat guru yang beranggapan bahwa 

menyusun perencanaan pembelajaran adalah hal yang kurang penting karena perencanaan 

pembelajaran dianggap hanya sebagai pelengkap administrasi (Cahayani, 2013). Hal ini 

mengakibatkan guru menyusun perencanaan pembelajaran hanya untuk beberapa 

pertemuan, bahkan tidak menyusun perencanaan pembelajaran sama sekali selama satu 

semester. Guru belum mengubah mindsetnya tentang perubahan kurikulum itu sendiri. 

Devlin (2006) menyatakan bahwa “mindset guru sangat penting karena akan 

mempengaruhi keputusan yang dibuat dan akan berdampak pada tindakannya di kelas”. 

        Perubahan kurikulum yang berulang kali menyebabkan guru memandang perubahan 

kurikulum bukanlah sesuatu yang berarti. Sehingga, sebagian besar guru cenderung 

kembali menggunakan metode dan kebiasaan mengajar seperti sebelumnya 

(pembelajaran yang bersifat konvensional) yang dianggapnya lebih efektif dibandingkan 

harus menggunakan metode baru sesuai dengan tuntutan kurikulum (Jansen dan Christie, 

1999,  dalam Taole, 2013). Di samping itu, hal ini terjadi karena tidak tersedianya sarana 

yang mendukung, motivasi belajar dan kemampuan peserta didik yang tergolong rendah, 

sehingga guru akan mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. Spreen dan Vally :2010 (Taole: 2013) menyatakan 

bahwa kurangnya sarana pembelajaran menjadi penghalang bagi guru untuk menerapkan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Al- 

Amarat (2011) yang menyatakan bahwa tidak tersedianya fasilitas yang mendukung 
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implementasi kurikulum mengakibatkan guru mengalami kesulitan. Hambatan yang 

dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013  adalah sarana dan prasarana untuk 

melakukan pembelajaran, serta karakteristik siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran 

masih dominan dalam ruang kelas karena sebagian besar guru belum mengubah 

mindsetnya tentang perubahan kurikulum itu sendiri, sehingga guru cenderung masih 

menggunakan metode dan kebiasaan mengajar yang lama, yaitu pembelajaran yang 

bersifat konvensional. Di samping itu juga, Hal ini dikarenakan tidak tersedianya sarana 

yang mendukung, sehingga tidak memungkinkan bagi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran selain di ruang kelas (Kusumawardhani, 2013). Kurikulum 2013 juga 

menekankan bahwa guru mata pelajaran harus mengintegrasikan pelajaran TIK dalam 

setiap pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan, mengakses, 

dan menggunakan teknologi dan informasi sebagai media belajar (Sanaky, 2005). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian guru belum memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dengan baik dalam pembelajaran seperti menggunakan laptop, LCD 

projector, dan menggunakan fasilitas wifi. Hal ini dikarenakan masih terdapat guru yang 

tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut serta tidak 

semua sekolah memiliki fasilitas tersebut (Al- Amarat, 2013). Lebih lanjut Al-Amarat 

menyimpulkan dalam hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa guru sebagai pelaksana 

kurikulum 2013 belum melaksanakan penilaian autentik, penilaian pembelajaran hanya 

dilakukan hanya sebatas pada penilaian kognitif. Sedangkan, penilaian sikap dilakukan 

hanya terbatas pada pengamatan sikap selama proses pembelajaran di kelas tanpa 

menggunakan daftar checklist pengamatan dan penilaian keterampilan pembelajaran 

tidak dilakukan sama sekali oleh hampir sebagian besar guru. Hal ini karena sebagian 

besar guru masih menggunakan pembelajaran yang bersifat konvensional.  

      Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran pada kompetensi Teknik 

Kendaraan Ringan akan memudahkan siswa dalam memperoleh dan memahami konsep 

dan hubungan antar konsep yang dikenalkan guru. Dengan perkataan lain pendekatan 

saintifik digunakan guru sebagai strategi pembelajaran agar siswa dengan mudah 

mendapatkan konsep, pada gilirannya akan memberi kemudahan bagi peserta didik untuk 

menjelaskan masalah yang dihadapinya, berdasarkan hasil pengamatan, penerapan 

pembelajaran oleh guru menggunakan pembelajaran konvensional, guru melakukan 

metode ceramah, mencatat di papan tulis atau mendikte materi pembelajaran yang harus 
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dicatat oleh siswa, maka siswa hanya mendengar,  mencatat, menanya dan menjawab, 

guru yang enggan meningkatkan kemampuan mengajar, tidak adanya inovasi dalam 

pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran masih dominan berperan aktif 

dalam proses pembelajaran (teacher-centered), sedangkan siswa diposisikan sebagai 

obyek, yang hanya cenderung menerima mendengarkan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Hambatan dan kendala yang dihadapi guru dalam 

pembelajaran ialah situasi kelas yang kurang kondusif ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan ketika guru menerangkan mata pelajaran, terutama siswa yang duduk di 

belakang; Sementara siswa yang diajar kurang kemampuan dasar, kurang termotivasi 

dalam belajar, terdapat siswa belum memiliki buku/modul, minimnya alat peraga dalam 

pelajaran Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang belum tercapai, hasil belajar siswa 

masih terkonsentrasi untuk menilai tingkat penguasaan dari segi kognitif. Meskipun 

sebagian besar SMK telah melaksanakan kurikulum 2013, tetapi masih ada sebagian 

besar guru-guru di SMK yang mengajar pada pelajaran normatif, adaptif dan produktif 

belum sepenuhnya mengaplikasikan pembelajaran yang sesuai dengan harapan dari 

kurikulum 2013. Permasalahan pembelajaran saat ini yang dilakukan oleh sebagian guru-

guru di SMK masih didominasi oleh penggunaan metode klasikal dan ceramah, dimana 

guru sebagai pusat dan sumber belajar (teacher centered) yang sering mendominasi 

kegiatan pembelajaran. Aktivitas siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan 

guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

yang hanya sebatas produk dan sedikit proses. Salah satu penyebabnya adalah padatnya 

materi yang harus dibahas dan diselesaikan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Padahal 

dalam pembelajaran apapun tidak cukup hanya menekankan pada produk, tetapi yang 

lebih penting adalah proses untuk membuktikan atau mendapatkan suatu teori atau 

hukum. Permasalahan tersebut disebabkan oleh sebagian besar guru-guru di SMK yang 

belum menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif berlandaskan paradigma 

konstruktivisme, yang mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered) (Tuwoso: 2014). 

        Permasalahan tersebut mendesak untuk diatasi apabila ingin didapatkan proses 

pembelajaran yang efektif dan hasil yang memuaskan. Apabila masalah ini tidak segera 

diatasi maka proses pembelajaran tidak akan berhasil mencapai tujuan dan akhirnya 

berakibat rendahnya prestasi belajar siswa. Dengan demikian, diperlukan suatu strategi 
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pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari segi 

peningkatan aktivitas hingga peningkatan kompetensi yang ditunjukkan dengan 

peningkatan prestasi belajarnya (Tuwoso,  2014: 172).  

Menurut Tatang (2015: 10) pelaksanaan pembelajaran di sekolah menengah 

kejuruan selama ini masih mengalami berbagai hambatan dan permasalahan dengan 

identifikasi sebagai berikut: 

(1) Masih besarnya pola pikir (mindset) masa lalu yang menganggap siswa seperti kertas 

putih atau “tabula rasa”, tugas guru hanya memberi informasi, guru menganggap bahwa 

ia telah mengajar, tetapi disisi lain siswa tidak belajar. (2) Proses pembelajaran yang 

terjadi sebelumnya cenderung dengan pola “ala bank”, yaitu guru menulis di papan tulis 

dan murid mencatat di buku serta guru menerangkan, sedangkan murid mendengarkan. 

(3) Penyajian materi pada umumnya masih pada tingkat hafalan, pemahaman, dan 

aplikasi, serta kurang memerlukan pemikiran lebih tinggi seperti analisis, sintesis dan 

evaluasi yang berperan meningkatkan keterampilan intelektual siswa. (4) Kemampuan 

teknis dalam pembelajaran guru belum optimal, kurangnya keterampilan guru dalam 

memilih strategi pembelajaran dan model mengajar yang cocok. Karena penyampaian 

mata pelajaran masih menganut cara konvensional, sehingga dalam rencana pembelajaran 

tidak tampak langkah-langkah pembelajaran, situasi belajar dan sumber belajar yang 

berkaitan dengan teknologi perlu dikembangkan. Akibatnya metode mengajar dengan 

ceramah hampir mewarnai seluruh kegiatan pembelajaran.. 

        Bertitik tolak dari kelemahan pembelajaran  klasikal di mana siswa kurang mendapat 

pelayanan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, maka perlu adanya 

pembelajaran dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan scientific dalam kurikulum 

2013 merupakan pendekatan yang diterapkan saat ini karena siswa dituntut aktif dalam 

pembelajaran dan dapat mengembangkan kemampuan  siswa sehingga materi 

pembelajaran akan lebih tertanam dalam diri siswa. Selain pendekatan yang tepat, 

pembelajaran   sebaiknya  menggunakan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran 

agar anak dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi mereka masing-

masing. 

METODE PENELITIAN 

         Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan pada 

bab 1, maka penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 
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deskriptif kuantitatif adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

sebuah teori, membuat prediksi, memberikan gambaran secara statistik untuk 

menunjukkan hubungan antar variabel, serta mengukuhkan fakta. Penelitian deskriptif 

adalah suatu bentuk penelitian dari metode yang paling dasar. Ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena 

yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia (Sugiyono, 2011: 297 dalam Trianjaya, 

2012: 4)). Penelitian ini menggunakan metode angket/kuesioner, yang merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara menggunakan angket yang berisi pertanyaan/pernyataan 

yang relevan dengan tujuan penelitian (Riduan, 2004:71). 

Data dari angket dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang akan 

dianalisis secara deskriptif persentase dengan langkah-langkah menurut Riduan 

(2004: 71-95) sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai responden dan masing-masing aspek atau sub variabel. 

2. Merekap nilai. 

3. Menghitung nilai rata-rata. 

4. Menghitung persentase dengan rumus: 

𝐷𝑃 =
𝑛

𝑁
× 100% 

Keterangan: 

DP =  Deskriptif Persentase (%) 

n =  Skor empirik (Skor yang diperoleh) 

N = Skor Ideal untuk setiap item pertanyaan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karateristik Pembelajaran Pendekatan Saintifik Bidang Produktif di Sekolah 

Menengah Kejuruan 

Menurut Yunus (2014: 129) model pembelajaran saintifik, sebagaimana 

penelitian, memiliki beberapa karateristik dalam penerapannya. Karateristik tersebut 

antara lain sebagai berikut. 

1. Objektif, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan atas objek tertentu 

dan siswa dibiasakan memberi penilaian secara objektif terhadap objek 

tersebut. 
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2. Faktual, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan terhadap masalah-

masalah faktual yang terjadi disekitar siswa sehingga siswa dibiasakan 

untuk menemukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

3. Sistematis, artinya pembelajaran dilakukan atas tahapan belajar yang 

sistematis dan tahapan belajar ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan 

pembelajaran. 

4. Bermetode, artinya dilaksanakan berdasarkan metode pembelajaran 

ilmiah tertentu yang sudah teruji keefektifannya. 

5. Cermat dan tepat, artinya pembelajaran dilakukan untuk membina 

kecermatan dan ketepatan siswa dalam mengkaji sebuah fenomena atau 

objek belajar tertentu. 

6. Logis, artinya pembelajaran senantiasa mengangkat hal yang masuk akal. 

7. Aktual, artinya bahwa pembelajaran senantiasa melibatkan konteks 

kehidupan anak sebagai sumber belajar yang bermakna. 

8. Disinterested, artinya pembelajaran harus dilakukan dengan tidak 

memihak melainkan benar-benar didasarkan atas capaian belajar siswa 

yang sebenarnya. 

9. Unsupported opinion, artinya pembelajarn tidak dilakukan untuk 

menumbuhkan pendapat atau opini yang tidak disertai bukti-bukti nyata. 

10. Verifikatif, artinya hasil belajar yang diperoleh siswa dapat diverifikasi 

kebenarannya dalam arti dikonfirmasikan, direvisi, dan diulang dengan 

cara yang sama atau berbeda. 

B. Tujuan Pembelajaran Pendekatan Saintifik Bidang Produktif Di Sekolah 

Menengah Kejuruan 

Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

melakukan 

keterampilan ilmiah yang meliputi: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/eksperimen, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. 

 Peserta didiklah yang harus aktif (student centered), melakukan keterampilan ilmiah, 

bukan gurunya (teacher-centered). Pendekatan saintifik tampak jelas ketika siswa terlibat 

dalam model pembelajaran, yaitu (1) Project Based Learning, (2) Problem Based 
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Learning, dan(3) Discovery Learning. Kegiatan pembelajaran melalui proses mengamati, 

menanya, mencoba/ mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. 

(1) Kegiatan mengamati, bertujuan agar pembelajaran berkaitan erat dengan 

konteks situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

mengamati fakta atau fenomena mencakup mencari informasi, melihat, 

mendengar, membaca, dan atau menyimak. 

(2) Kegiatan menanya, bertujuan sebagai salah satu proses membangun 

pengetahuan siswadalam bentuk konsep, prisnsip, prosedur, hukum dan teori, 

hingga berpikir metakognitif.Tujuannnya agar siswa memiliki kemapuan 

berpikir tingkat tinggi (critical thingking skill)secara kritis, logis, dan sistematis. 

Proses menanya dilakukan melalui diksusi dan kerja kelompok serta diskusi 

kelas. Diskusi kelompok memberi ruang kebebasan mengemukakan ide/gagasan 

dengan bahasa sendiri, termasuk dengan menggunakan bahasa daerah. 

(3) Kegiatan mencoba, bertujuan untuk meningkatkan keingintahuan siswa untuk 

memperkuat pemahaman konsep dan prinsip/prosedur dengan mengumpulkan 

data, mengembangkan kreatifitas, dan keterampilan kerja ilmiah. Kegiatan ini 

mencakup merencanakan, merancang, dan melaksanakan eksperimen, serta 

memperoleh, menyajikan, dan mengolah data. Pemanfaatan sumber belajar 

termasuk mesin komputasi dan otomasi sangat disarankan dalam kegiatan ini. 

(4) Kegiatan mengasosiasi, bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan 

bersikap ilmiah. Data yang diperoleh diklasifikasi, diolah, dan ditemukan 

hubungan-hubungan yang spesifik. Kegiatan dapat dirancang oleh guru melalui 

situasi yang direkayasa dalam kegiatan tertentu sehingga siswa melakukan 

aktifitas antara lain menganalisis data, mengelompokan, membuat kategori, 

menyimpulkan, dan memprediksi/mengestimasi dengan memanfaatkan lembar 

kerja diskusi atau praktik. Hasil kegiatan mencoba dan mengasosiasi 

memungkinkan siswa berpikir kritis tingkat tinggi (higher order thinking skills) 

hingga berpikir metakognitif. 

(5) Kegiatan mengkomunikasikan bertujuan sebagai sarana untuk menyampaikan 

hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau 

grafik. Kegiatan ini dilakukan agar siswa mampu mengkomunikasikan 
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pengetahuan, keterampilan, dan penerapannya, serta kreasi siswa melalui 

presentasi, membuat laporan, dan/atau unjuk karya (Kemendikbud, 2013:8). 

C. Pelaksanaan Pembelajaran Pendekatan Saintifik Bidang Produktif Di Sekolah 

Menengah Kejuruan 

Kemendikbud (2013: 13) menyatakan langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific 

appoach) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melaui pengamatan, 

bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau 

informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan 

mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin 

pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi 

seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-

sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Pendekatan saintifik  

dalam pembelajaran disajikan  sebagai berikut: 

a. Mengamati (observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan  mengamati dalam pembelajaran 

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor  81a, hendaklah  guru 

membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka 

untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari 

suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.  

b. Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca 

atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit 
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sampai kepada yang abstra berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun 

hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih 

menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk 

mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu 

mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah 

pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat 

dikembangkan. Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang 

lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang 

ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang 

beragam. 

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor  81a Tahun 2013, adalah  mengajukan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat. 

c. Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi”  merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik 

dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek 

yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut 

terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor  81a Tahun 2013, 

aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan  melalui eksperimen,  membaca 

sumber lain selain buku teks,  mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara 

dengan nara sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan 

adalah  mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang 
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lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan 

belajar dan belajar sepanjang hayat. 

d. Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor  81a 

Tahun 2013, adalah memproses  informasi yang sudah dikumpulkan baik terbat

as dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan m

engamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang d

ikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepa

da pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yan

g memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan 

ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi la

inya, menemukan pola dari keterkaitan  informasi tersebut. Adapun kompetensi 

yang diharapkan adalah  mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan

, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induk

tif serta deduktif dalam menyimpulkan.  

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses 

berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi 

untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  Aktivitas menalar dalam 

konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak 

merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi 

dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide 

dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya 

menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke 

otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-

pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi 

dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

e. Menarik kesimpulan  

Kegiatan menyimpulkan  dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

merupakan kelanjutan dari kegiatan  mengolah data atau informasi. Setelah 

menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari 
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keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan 

kelompok, atau  secara individual membuat kesimpulan.  

f. Mengkomunikasikan  

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui  menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan 

pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil 

belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan 

“mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan 

dalam Permendikbud Nomor  81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pen

gamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

           Kemendikbud (dalam Direktorat pembinaan SMK, 2014: 20 – 24) menguraikan 

langkah-langkah pembelajaran pendekatan saintifik dengan langkah-langkah kerja 

(syntaks) dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran 

pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan 

Ringan (TKR) di SMK seperti diuraikan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

3.1 Memahami cara merawat mesin secara berkala (servis berkala). 

1.1 Menerapkan cara merawat mesin secara berkala (servis berkala). 

 

IPK 

Sintaks 

Model 

Pembelajar

an 

Pendekatan Saintifik 

Mengamati Menanya 

Mengump

ulkan 

Informasi 

Menalar 

Mengom

unikasi-

kan 
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1.1.1 Menjelaskan 

ruang lingkup 

pekerjaan 

pemeliharaan 

berkala mesin 

kendaraan 

ringan. 

1.1.2 Menjelaskan 

prosedur 

pemeliharaan 

mesin 

kendaraan 

ringan. 

Fase 1 

Merumuskan 

uraian 

masalah 

Guru 

menunjukkan 

kendaraan 

dengan 

kondisi mesin 

yang putaran 

mesin tidak 

rata,mengeluar

kan asap halus 

kehitaman. 

    

 Siswa 

mengamati 

kendaraan 

dengan 

kondisi 

mesin yang 

putaran 

mesin 

putaran 

tidak 

rata,dan 

mengeluark

an asap 

halus 

kehitaman. 

 Siswa 

membaca 

buku servis 

manual, 

buku 

pegangan 

siswa untuk 

mencari 

penyebab 

mesin 

putaran 

tidak rata 

dan 

mengeluark

an asap 

halus 

kehitaman 

 Siswa 

berdiskusi 

untuk 

mengidentifi

kasi apa 

yang 

menjadi 

penyebab 

mesin 

putaran 

tidak 

rata,dan 

mengeluark

an asap 
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halus 

kehitaman. 

Fase II 

Mengemban

gkan 

kemungkina

n penyebab. 

 Guru 

menanyak

an 

kemungki

nan-

kemungki

nan 

penyebab 

putaran 

mesin 

tidak rata, 

dan 

mengeluar

kan asap 

halus 

kehitaman 

dan 

bagaimana 

cara 

mengatasi

nya. 

Guru 

memberi 

tugas 

kepada 

siswa 

untuk 

mengidenti

fikasi 

langkah-

langkah 

pekerjaan 

pemelihara

an berkala 

mesin 

kendaraan 

ringan. 

  

  Siswa 

menentu

kan 

penyeba

b 

putaran 

mesin 

tidak 

rata, dan 

mengelu

arkan 

asap 

halus 

kehitama

n 

berdasar

kan hasil 

pengama

tan, 

membac

a buku 

servis 

manual, 

buku 

siswa 

dan hasil 

diskusi 

 Siswa 

menentu

kan cara 

mengata

 Siswa 

mengiden

tifikasi 

langkah-

langkah 

pekerjaan 

pemelihar

aan 

berkala 

mesin 

kendaraa

n ringan. 

Sesuai 

dengan 

kilometer 

yang 

ditempuh 

kendaraa

n. 

 Siswa 

mengiden

tifikasi 

prosedur 

cara 

merawat 

mesin 

kendaraa

n ringan. 
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si 

ganggua

n dengan 

servis 

ringan 

berdasar

kan hasil 

membac

a buku 

servis 

manual, 

buku 

siswa 

dan hasil 

diskusi. 

Fase III: 

Mengetes 

penyebab 

atau proses 

diagnosis. 

    Guru 

memberi 

tugas 

kepada 

siswa 

untuk 

melakuk

an tes 

atau 

diagnosis 

penyebab 

ganggua

n 

terhadap 

mesin 

dan 

mengatas

iaktivitas 

siswa. 

 Siswa 

memerik

sa 

kompone

n-

kompone

n servis 

berkala 

menggun

akan alat 

tes dan 

cara 

manual. 

 Siswa 

menentu

kan 

kompone

n 

penyebab 

ganggua

n 

terhadap 

mesin 
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putaran 

tidak rata 

dan asap 

halus 

kehitama

n. 

      

1.1.1 Melaksanakan 

pemeliharaan 

berkala 

mekanik 

mesin/motor 

kendaraan 

ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Memeriksa 

hasil 

pelaksanaan 

pemeliharaan 

berkala 

mekanik 

Fase IV: 

Mengevaluas

i. 

    Guru 

memberi 

tugas 

siswa 

untuk 

melakuk

an servis 

sesuai 

SOP dan 

mengam

ati sikap 

siswa. 

 Siswa 

menggan

ti spare 

part, 

members

ihkan air 

cleaner 

dan 

menggan

ti oli 

sesuai 

dengan 

SOP  

 Siswa 

menyetel 

sistem 

pengapia

n sesuai 

SOP  

 Siswa 

menyetel 

kompone

n-

kompone

n lain 

sesuai 

lingkup 

servis 

berkala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru 

memerik
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mesin 

kendaraan 

ringan. 

 Guru 

mengam

ati 

aktivitas 

siswa 

dan 

mengam

ati 

kegiatan 

siswa 

selama 

proses 

praktik 

 Siswa 

menghid

upkan 

engine 

dan 

memerik

sa hasil 

servis 

berkala 

menggun

akan alat 

tes dan 

atau 

secara 

manual 

 Siswa 

memband

ingkan 

hasil tes 

dengan 

spesifikas

i pada 

servis 

manual  

 Siswa 

menentu

kan 

putaran 

engine 

dan gas 

buang 

sesuai 

dengan 

servis 

manual. 

sa hasil 

pekerjaa

n siswa 

 Siswa 

membuat 

laporan  

pelaksan

aan dan 

hasil 

servis 

berkala 

 Siswa 

menyajik

an 

laporan 

pelaksan

aan 

servis 

berkala 

pada 

kelompo

k siswa 

yang lain 

dan 

meberika

n 

tanggapa

n 

terhadap 

pertanya

an dari 

kelompo

k lain 

 Siswa 

menerim

a 

masukan 

dan 

memperb

aiki 

laporan 

pelaksan

aan 

servis 

berkala. 

 

KESIMPULAN 

       Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan 

keterampilan ilmiah yang meliputi: mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/eksperimen, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. 
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 Peserta didiklah yang harus aktif (student centered), melakukan keterampilan ilmiah, 

bukan gurunya (teacher-centered). Pendekatan saintifik tampak jelas ketika siswa 

terlibat dalam model pembelajaran, yaitu (1) Project Based Learning, (2) Problem 

Based Learning, dan(3) Discovery Learning. Kegiatan pembelajaran melalui proses 

mengamati, menanya, mencoba/ mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Annisa, A. 2014. Analisis model kerja sama dan pelatihan calon tenaga kerja pada 

sekolah menengah kejuruan guna mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. 

Universitas Brawijaya 

Aminudin. 2011. Reorientasi kebijakan dan pengelolaan pendidikan teknologi dan 

kejuruan (PTK) diera desentralisasi. Jurnal MEDTEK volume 3 nomor 2 

Oktober 2011 Fakultas teknik UNM 

Ardiyanta, Agus Sudjimat, dan Partono. 2012. Pemanfaatan buku sekolah elektronik 

sebagai bahan ajar guru program produktif sekolah menengah kejuruan. 

Universitas negeri malang (UM) 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta : PT. 

Rineka Cipta. 

Arikunto. 1999. Kurikulum SMK edisi 1999, Program Keahlian Teknik Mekanik 

Otomotif. Jakarta : Depdikbud. 

Arina. 2015. Relevansi kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dengan 

kebutuhan dunia usaha dan industri. Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

Astuti, . 2013. Pendekatan Scientific bermuatan Karakter Siap Siaga Untuk 

Meningkatkan keterampilan Mitigasi: Universitas Bandar Lampung. 

Atsnan, Gazali. 2013. Penerapan Pendekatan Scientific Dalam Pembelajaran 

Matematika SMP Kelas VII Materi Bilangan (Pecahan): Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Darmi. Kompetensi guru produktif dalam meningkatkan sikap kewirausahaan siswa 

SMK. Jurnal administrasi pendidikan volume 3 No 1 Februari 2015 Universitas 

Syiah Kuala 

Darmono dan Husaini. 2014. Model implementasi praktik kerja industri siswa SMK di 

Jawa tengah. Fakultas teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2014. Hand out Pendampingan 

Implementasi kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Depdibud. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2013. Petunjuk Teknis Pengisian 

Pencapaian Kompetensi Peserta Didik dan Model Raport sekolah Menegah 

Kejuruan. Jakarta: kemendikbud. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2014. Petunjuk Teknis 



 

614 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Pendampingan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: 

Depdibud. 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2014. Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Jakarta: Depdibud. 

Hand out pendampingan implementasi kurikulun 2013 SMK mata pelajaran teknik 

kendaraan ringan. 2014. Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan: 

Depdikbud 

Husain, S. 2011. Kreativitas guru dalam merancang lingkungan sebagai sumber belajar 

pada mata pelajaran produktif di SMK kota Gorontalo. Dinas pendidikan 

Gorontalo. Jurnal penelitian dan pendidikan volume 8 No 1 Maret 2011 

Jaya, H,dan Sapto, H. 2010. Pengembangan laboratorium virtual di SMK untuk 

meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran produktif. Seminar 

nasional Sabtu 11 Desember 2011. Universitas Negeri Surabaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tentang Pendekatan dan Strategi 

Pembelajaran. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . 2013. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Jakarta: Kemendikbud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

615 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

MEMBANGKITKAN KEMBALI “PENDIDIKAN SISTEM GANDA “   

DI SMK GUNA MENGHASILKAN LULUSAN SIAP KERJA  
 

Putu Agus Mayuni 
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali 

 
agusmayunip@yahoo.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Pendidikan kejuruan memiliki peran yang sangat strategis 

dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan profesional yang siap kerja,untuk itu 

penyelenggaraannya harus dirancang dan dilaksanakan dalam 

kaitan yang harmonis dan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan 

yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga hasilnya 

akan benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dirasakan 

oleh masyarakat(dunia usaha dan Industri/dudi).Dalam kaitannya 

dengan hal tersebut diatas diperlukan  dukungan dudi terhadap 

pendidikan kejuruan, bentuk dukungan yang tidak hanya sebatas 

menyediakan tempat untuk pelaksanaan magang ataupun prakerin 

seperti yang selama ini telah berjalan,namun lebih jauh dari itu, 

diperlukan keterlibatan  dudi diharapkan setara dengan keterlibatan 

pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.Dudi 

dan  pihak sekolah harus duduk bersama  dalam  menyiapkan 

kurikulum,proses belajar mengajar  dan  evaluasi, dalam kata lain 

membangkitkan kembali “Pendidikan Sistem Ganda”( PSG) di 

SMK guna menghasilkan lulusan siap kerja. Sonhadji (2014:165) 

menyebutkan bahwa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan 

suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian 

kejuruan,yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara 

program pendidikan di sekolah dan dunia kerja. PSG dilaksanakan 

di dua tempat berbeda , tetapi terkait dan 

berkesinambungan.Dengan model ini maka  siswa diharapkan akan 

lebih familiar terhadap dunia kerja dan setelah lulus akan lebih 

mudah beradaptasi karena berbekal keahlian profesi yang pernah 

didapatkan dari dunia kerja. 

 

Kata kunci : PSG,lulusan,siap kerja.  

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan pada semua jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan,termasuk didalamnya adalah  peningkatan mutu  pendidikan kejuruan (SMK) 

terlebih lagi pendidikan kejuruan memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan 
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sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional yang siap kerja . Seperti 

yang dikutip dari Calhoun dan Finch,1982 (dalam Sonhadji,2014;154) mengemukakan 

bahwa pendidikan kejuruan diselenggarakan dengan asumsi bahwa dua macam 

kebutuhan harus dipertemukan,yaitu kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individual. 

Kebutuhan masyarakat adalah mengisi posisi yang dipersyaratkan sehingga system 

ekonomi berjalan secara efisien.Sementara itu,kebutuhan individual adalah untuk 

mendapatkan posisi yang memuaskan dalam struktur lapangan kerja. Tuntutan dasar 

masyarakat adalah bahwa posisi penting harus diisi oleh individu-individu yang memiliki 

kompetensi,agar posisi tersebut dapat dipertahankan eksistensinya.Lebih lanjut 

disebutkan bahwa masyarakat harus menggunakan individu-individu yang memiliki 

bakat dan keterampilan. 

Tuntutan dasar masyarakat seperti tersebut diatas tentunya tidaklah berlebihan,  

mengingat pendidikan adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat oleh karena itu, 

pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan dalam kaitan yang harmonis dan selaras 

dengan aspirasi dan kebutuhan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga 

hasilnya akan benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dirasakan oleh 

masyarakat.Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas diperlukan  dukungan dunia 

usaha/ industri terhadap pendidikan kejuruan, bentuk dukungan yang tidak hanya sebatas 

menyediakan tempat untuk pelaksanaan magang ataupun prakerin seperti yang selama ini 

telah berjalan,namun lebih jauh dari itu, diperlukan keterlibatan  dunia usaha /industri 

diharapkan setara dengan keterlibatan pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan.Dunia usaha  /industri dan  pihak sekolah harus duduk bersama  dalam  

menyiapkan kurikulum,proses belajar mengajar  dan  evaluasi, dalam kata lain 

membangkitkan kembali “Pendidikan Sistem Ganda”( PGS) melalui kesetaraan peran 

dunia usaha/industry dalam  penyelenggaraan pendidikan kejuruan.  

Bagi pendidikan kejuruan, jika ingin adaptif dan proaktif , diperlukan keterlibatan  

dunia usaha /industri.Pendidikan kejuruan harus dirancang dan dilaksanakan dalam kaitan 

yang harmonis dan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan yang tumbuh dan berkembang 

di masyarakat, sehingga hasilnya akan benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

yang dirasakan oleh masyarakat.  
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PEMBAHASAN 

Memahami kembali hakekat PSG. 

 Sonhadji (2014:165) menyebutkan bahwa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian 

kejuruan,yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di 

sekolah dan dunia kerja. Dikatakan juga bahwa PSG ini lahir karena adanya paradigma 

baru dalam pendidikan kejuruan yang berorientasi pada masa depan: (1) system “demand-

driven “yang dipadu kebutuhan pasar kerja,(2) system pendidikan dan pelatihan yang 

memberikan kompetensi sesuai dengan standar nasional yang baku,(3) system pendidikan 

dan pelatihan yang lentur dengan prinsif multy entry dan multy exit,(4) system yang 

secara tegas mengakui kompetensi di manapun dan bagaimanapun caranya diperoleh,(5) 

system pendidikan pelatihan yang mengacu pada profesi dan keterampilan kejuruan yang 

baku,(6) pendidikan dan pelatihan untuk sector formal maupun informal,(7) 

mengintegrasikan secara terpadu antara pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif 

dan berlandaskan ilmu pengetahuan,dan (8) system pengelolaan yang terdesentralisasi.  

 PSG diilhami dari konsep  keterkaitan dan kesepadanan. Depertemen Pendidikan 

dan kebudayaan ,1995 (dalam Anwar 2004:46) merumuskan bahwa  secara filosofis 

keterkaitan dan kesepadanan  merupakan cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian 

integral dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang dan 

dilaksanakan dalam kaitan yang harmonis dan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan 

yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga hasilnya akan benar-benar sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut Pakpaham (1995) 

dalam Anwar (2004:48)  bahwa Sistem Ganda adalah model penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan dimana perencanaan dan pelaksanaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk 

kemitraan antara dunia kerja dengan sekolah, sehingga penyelenggaraan pendidikan 

berlangsung sebagian di sekolah dan sebagian lagi didunia usaha/industri . PSG 

dilaksanakan di dua tempat berbeda , tetapi terkait dan berkesinambungan.Dengan model 

ini maka  siswa diharapkan akan lebih familiar terhadap dunia kerja dan setelah lulus akan 

lebih mudah beradaptasi karena berbekal keahlian profesi yang pernah didapatkan dari 

dunia kerja. 

Tujuan utama PSG antara lain: (1)menghasilkan tenaga kerja yang memiliki 

keahlian professional,(2) meningkatkan dan memperkokoh pelaksanaan kebijakan link 
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and match antara SMK dan dunia kerja,(3) meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan 

pelatihan tenaga kerja yang berkualitas, dan (4) memberikan pengakuan dan penghargaan 

terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (MPKN,1996, dalam 

Sonhadji,2014;165)  

Institusi pasangan ( dunia usaha/industri) sebagai komponen penting dalam 

penyelenggaraan PSG harus benar-benar dapat dimanfaatkan keberadaannya. Selama ini 

Institusi pasangan ( dunia usaha/industri)  terlibat sebatas menerima  siswa mengikuti 

praktek kemampuan produktif di dunia usaha /industri pasangan, sehingga apa yang 

menjadi harapan banyak yang tidak sesuai dengan apa  yang diharapkan. Dilapangan 

berbagai kendala pelaksanaan PSG masih banyak ditemukan dan dialami oleh kedua 

belah pihak, baik oleh pihak sekolah (SMK) maupun pihak industri.  

Haris A. Syafrudi mengungkapkan bahwa terdapat berbagai hambatan untuk 

menyelaraskan dan mengatasi kesenjangan antara Pendidikan Menengah Kejuruan 

dengan dunia usaha/kerja akibat perbedaan sudut pandang. Industri berorientasi pada 

bisnis dengan keuntungan, sedangkan sekolah kejuruan berorientasi pada pelatihan dan 

pembentukan sumber daya manusia. Perbedaan ini menyebabkan praktek 

industri,pemagangan dan PSG dianggap mengganggu kegiatan Industri.( Kajian Dikbud 

No.003, Februari 1996). Diperkuat oleh temuan Sonhadji dkk,1997 (dalam 

Sonhadji,2014;166) dikemukakan ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan PSG 

di SMK, antara lain : keberagaman geografis, keberagaman kesiapan dan potensi 

SMK,keberagaman programSMK yng kurang didukung oleh keberadaan industry di 

daerah yang bersangkutan ,kurang efektifnya guru pembimbing dari sekolah dan 

instruktur di industry, sulitnya menjalin kerjasama dengan institusi pasangan (IP),serta 

lemahnya manajemen pelatihan di Industri. Berkenan dengan salah satu kendala sulitnya 

menjalin kerjasama dengan IP,salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan  

melibatkan dunia industri/usaha dalam pendidikan harus setara dengan keterlibatan pihak 

sekolah.  

 

Kesetaraan peran dunia usaha/industri  

Pendidikan Sistem Ganda hanya mungkin dilaksanakan apabila terdapat kerja 

sama dan kesepakatan antara institusi pendidikan –pelatihan kejuruan (dalam hal ini 

SMK)  dan institusi lain ( dunia usaha/industri/ perusahaan atau instansi lain yang 
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berhubungan dengan lapangan kerja ) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan 

keahlian kejuruan, untuk bersama-sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

kejuruan . Institusi lain yang mengikatkan diri bekerjasama dengan lembaga pendidikan-

pelatihan kejuruan itu disebut Insitusi pasangan (MPKN ,1996:8 ) .  

 Proser (dalam Marsiti, 2003: 27) mengatakan bahwa pendidikan kejuruan akan 

efektif jika peserta didik : (1) dilatih pada tempat kerja yang sesuai dengan tempat 

kerjanya, (2) diberi latihan tentang alat-alat dan mesin-mesin yang sesuai dengan 

pekerjaannya, (3) mengenal kondisi-kondisi dimana mereka akan dihaharapkan dalam 

jabatannya, (4) mengenal kondisi-kondisi dimana mereka akan dihadapkan kepada 

tuntutan sesuai dunia kerja. Berdasarkan teori tersebut maka untuk meningkatkan 

keterampilan siswa, maka siswa  harus dididik atau diberi pengalaman belajar pada 

tempat yang banyak mengandung unsur-unsur yang identik dengan masalah kehidupan 

dunia kerja yang sesuai dengan bidang keahlian yang harus dikuasai siswa.  

Belajar di lingkungan kerja dan industri akan banyak menguntungkan , disamping 

siswa dapat menerapkan segala pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya 

disekolah, juga akan dapat pengetahuan dan keterampilan tambahan yang tidak mereka 

dapatkan di bangku sekolah. Dengan demikian, sebagai salah satu komponen pendidikan, 

dunia industri memiliki peran yang strategis dalam menunjang keberhasilan proses 

pendidikan sekolah.Pihak dunia industri hendaknya secara sadar, bertanggung jawab dan 

profesional membantu program-program pengembangan sekolah, khususnya sekolah 

kejuruan. 

Menurut Bunbun, W. Korneli (2008) http://sambasalim.com/pendidikan/ 

partisipasi-dunia-usahadunia-industri.html, bentuk dukungan dunia industri terhadap 

sekolah, diantaranya adalah: “(a) Memberi masukan untuk pengembangan kurikulum dan 

bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang paling mutakhir.  (b) 

Penyelenggaraan magang/praktek kerja industri/praktek kerja lapangan siswa (c) 

Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa/Evaluasi belajar. (d) Rekruitmen tenaga kerja.” 

 Lebih jelas, Made Pidarta (1998:199) http://sambasalim.com/pendidikan/ 

partisipasi-dunia-usahadunia-industri.html memberikan contoh bentuk peran serta 

masyarakat dalam pendidikan(dalam hal ini  yang terkait dengan keterlibatan dunia usaha 

dan industri ), diantaranya : 
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1. Menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga 

pendidikan 

2. Memberikan umpan balik kepada lembaga pendidikan tentang pendidikan 

terutama yang menyangkut keadaan putra-putrinya 

3. Ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti keuangan, 

sarana, kegiatan dan sebagainya. 

4. Membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga dalam 

memajukan proses belajar. 

5. Meminjami perlengkapan pertukangan, perkembangan kesenian, dan 

sebagainya yang dibutuhkan oleh lembaga. 

6. Bersedia menjadi tenaga pelatih dan nara sumber bila ditunjuk. 

7. Menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar di masyarakat . 

8. Memberi layanan/penjelasan kepada para pelajar yang belajar di masyarakat. 

9. Menjadi responden yang baik terhadap penelitian?penelitian siswa dan 

lembaga. 

10. Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan. 

11. Ikut mengontrol jalannya pendidikan. 

 

Kerjasama antara SMK dan dunia usaha/industri khususnya dalam pelaksanaan 

PSG, dikembangkan dengan prinsip saling membantu, saling mengisi, dan saling 

melengkapi untuk keuntungan bersama. Berdasarkan prinsip itu, pelaksanaan PSG akan 

memberi nilai tambagh bagi pihak-pihak yang bekerja sama. (Djoyonegoro,1998: 88). 

Penyelenggaraan PSG dapat memberi keuntungan nyata bagi  dunia usaha/industri 

yang menjadi institusi pasangan, antara lain: 1) Institusi pasangan dapat mengenal persis 

kualitas peserta didik yang belajar dan bekerja diperusahaannya . Kalau perusahaan 

menilainya bisa menjadi asset, dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. 2) Pada 

umumnya peserta didik telah ikut aktif dalam proses produksi , sehingga pada batas-batas 

tertentu selama masa pendidikan, peserta didik adalah tenaga yang dapat memberi 

keuntungan. 3) Selama proses pendidikan  siswa mudah dibina dalam kedisiplinan, 

misalnya kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Karena itu sikap dan perilaku kerja 

peserta didik dapat dibentuk dengan cirri khas dan tuntutan institusi pasangan. 4) Intitusi 

pasangan dapat memberi tugas kepada peserta didik untuk mencari ilmu pengetahuan dan 
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teknologi (dari sekolah) demi kepentingan khusus perusahaan.5) Memberi kepuasan 

tersendiri bagi dunia usaha dan industri yang menjadi institusi pasangan, karena 

memperoleh pengakuan ikut serta menentukan hari depan bangsa melalui PSG. 

 Penyelenggaraan PSG juga dapat memberi keuntungan pada sekolah antara lain: 

1) Tujuan pendidikan kejuruan untuk memeberikan bekal keahlian yang bermakna bagi 

peserta didik (siswa) dalam memasuki dunia kerja, lebih terjamin ketercapaiannya. 2) 

Terdapat kesesuaian dan kesepadanan yang lebih pas, antara program pendidikan dan 

kebutuhan lapangan kerja (sesuai dengan prinsip link and match). 3) Permasalahan biaya, 

sarana,dan prasarana pendidikan yang selama ini sering menjadi keluhan dalam upaya 

peningkatan mutu, ddiatasi bersama oleh dan peranserta masyarakat, khususnya institusi 

pasangan. 4) Memberi kepuasan bagi penyelenggara pendidikan kejuruan (SMK dan para 

pelaku lainnya), karena tamatannya lebih terjamin memperoleh bekal keahlian yang 

bermakna, baik untuk kepentingan tamatan yang bersangkutan, untuk kepentingan dunia 

kerja maupun untuk kepentingan pembangunan bangsa pada umumnya. 

 Bagi siswa SMK yang mengikuti jalur PSG akan memperoleh banyak 

keuntungan, antara lain : 1) Hasil belajar peserta didik akan  lebih bermakna, karena 

setelah tamat akan betul-betul memiliki bekal keahlian professional untuk terjun ke 

lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan tarap kehidupannya, dan untuk bekal 

pengembangan dirinya secara berkelanjutan. 2) Rentang waktu untuk mencapai keahlian 

professional menjadi lebih singkat, karena setelah tamat PSG tidak memerlukan waktu 

latihan lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian siap pakai. 3). Keahlian professional 

yang diperoleh melalui PSG dapat mengangkat harga dan rasa percaya diri tamatan, yang 

pada gilirannya akan dapat mendorong mereka untuk meningkatkan keahliannya pada 

tingkat yang lebih tinggi. 

 

PENUTUP  

 Secara teoritis, PSG merupakan sistem pendidikan yang sangat ideal untuk 

meningkatkan relevansi dan evisiensi SMK mengingat implementasi PSG hampir 

seluruhnya bertumpu pada upaya merangkul industri. Praktik siswa di industri merupakan 

bagian dari kegiatan penerapan PSG. Jadi praktik industri sebagai pembelajaran di 

industri (industry based training) yang dilakukan melalui pengalaman bekerja di lini 

produksi, sangat tergantung dari proses pekerjaan produksi yang tersedia serta dikontrol 
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sepenuhnya oleh pekerja yang menjadi pembimbing.PSG tidak menafsirkan pengalihan 

siswa untuk praktik industri,semakin banyak dan semakin cepat siswa mendapat tempat 

praktik di industri ditafsirkan sebagai indikator keberhasilan penerapan PSG di sekolah. 

 PSG  merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja atau praktik 

langsung di dunia kerja. Melalui PSG, pendidikan dapat lebih terarah untuk mencapai 

tingkat keterampilan atau keahlian profesional tertentu. Agar PSG dapat berjalan 

sebagaimana mestinya maka dipandang perlu adanya perbaikan sistem Orientasi PSG 

adalah industri,misalnya dimana suatu daerah ada industri, disitu ada SMK (sesuai 

dengan bidang keahlian yang ada pada industri tersebut.), kompetensi yang dipelajari di 

sekolah harus sesuai dengan kompetensi di industri.Disamping itu dipandang perlu dibuat 

aturan perundang-undangan yang mengharuskan industri menerima program PSG, 

dengan konsekuensinya pemerintah juga memberi kontribusi pada industri, misal 

pemotongan pajak dan sebagainya. 
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ABSTRAK 

 
Program Kejar Paket C Vokasional dikembangkan untuk: 1) memberikan 

kesempatan pendidikan bagi warga masyarakat yang ingin meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, sikap, keterampilan agar memiliki pendidikan yang 

setara dengan sekolah menengah atas dengan dilengkapi keterampilan 

terstruktur, dan 2) memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang 

tergolong tidak mampu dan terbatas usia agar memiliki pengetahuan, 

kemampuan, sikap, dan keterampilan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf 

hidup. Peran tutor serta keaktifan warga belajarnya sangat penting dalam 

keterlaksanaan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran lebih 

mendalam terhadap bagaimana peran tutor serta keaktifan warga bealajarnya. 

Sumber data dalam penelitian ini antara lain, warga belajar, tutor, serta 

penyelenggara program paket c vokasional. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain, wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

 

Kata kunci:  peran tutor, keaktifan warga belajar, program kejar paket C 

Vokasional 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan berfungsi untuk 

mengembangkan diri peserta didik, pemenuhan kebutuhan hidup secara material maupun 

non material dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi 

meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang. Untuk menjamin pemenuhan 

pendidikan bagi seluruh warga negara telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 

menyebutkan “Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal ini jelas 

dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam 

memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. 

Masyarakat, dan pemerintah berusaha menyelenggarakan program-program 

pendidikan untuk mencapai mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal. Nonformal, dan informal. Ketiga jalur 

ini dilaksanakan untuk melayani semua warga negara berdasarkan pada prinsip 
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pendidikan sepanjang hayat menuju terbentuknya manusia indonesia yang berkualitas dan 

sejahtera. Pendidikan nonformal sebagai subsistem pendidikan nasional, dalam kiprahnya 

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manusia. Program pendidikan 

nonformal diantaranya adalah pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara 

SMP, paket C setara SMA, paket C (vokasional). Kebutuhan terhadap layanan program 

pedidikan kesetaraan dewasa ini semakin meningkat, sejalan dengan kebijakan 

pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertaa tuntutan kualitas 

hidup yang meningkat. 

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan, pemerintah melalukan upaya 

pemerataan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan setara pendidikan menengah 

(SMA/SMK/MA) melalui program kegiatan paket C vokasiomal. Sehingga warga 

masyarakat dapat memperoleh ijazah setara SMA agar dapat bekerja di dunia usaha, 

industri, mandiri secara profesional dan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. 

Program paket C Vokasional adalah bentuk layanan pendidikan menengah yang setara 

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/Madrasah Aliyah), yang berada pada jalur 

pendidikan nonformal, dengan dilengkapi keterampilan terstruktur dan dibuktikan dengan 

sertifikat uji kompetensi. Penyelenggara Program Paket C Vokasional adalah satuan 

pendidikan nonfomal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga 

kursus dan Pelatihan (LKP), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memenuhi 

kriteria dan persyaratan. Program paket C Vokasional bertujuan untuk memberikan 

kompetensi setara SMA/MA melalui jalur pendidikan nonformal, dengan dilengkapi 

keterampilan vokasi yang terstruktur. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Penyelenggara Program Paket C 

Vokasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menghasilkan kualitas lulusan 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap serta mental yang baik. Pengetahuan 

dan keterampilan yang terstruktur yang dimiliki oleh lulusan Paket C Vokasional sesuai 

dengan tuntutan kehidupan di masyarakat. Disamping itu pengetahuan dan keterampilan 

dapat dimnafaatkan oleh lulusan untuk bekerja dan usaha mandiri serta melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Keberhasilan Program Paket C Vokasional yang terjadi di masyarakat tidak hanya 

dipengaruhi oleh penyelenggaraannya saja, tapi juga dipengarui oleh peran tutor sebagai 
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pendidik nonformal dalam menjalankan tugasnya serta keaktifan belajar warga 

belajarnya. Dalam konteks pengelolaan pendidikan luar sekolah, tutor mempunyai 

peranan strategis, disamping faktor-faktor lain seperti sarana prasarana, biaya, kurikulum, 

sistem pengelolaan, dan peserta didik. Peran tutor antara lain: 1) Berperan sebagai 

fasilitator yang berfungsi untuk memfasilitasi jalannya diskusi, bukan narasumber, 2) 

Membangun keterampilan berfikir metacognitif dari warga belajar, 3) Membangun 

suasana yang menyenangkan sehingga warga belajar dapat mengekspresikan pendapat 

dan perasaannya secara bebas tanpa merasa takut, malu, atau tertekan. 4) Membangun 

dinamika kelompok yang aktif dengan mengikutsertakan seluruh peserta diskusi, 5) 

Membangun kerjasama tim, 6) Memberikan umpan balik, 7) Memberikan penilaian yang 

adil terhadap warga belajar. 

Tutor atau pendidik pada umumnya adalah pemegang peran utama dalam program 

pembelajaran, pendidik diisyarakatkan memiliki kemampuannya dalam berbagai situasi 

pembelajaran. Kepribadian, pengalaman, pengetahuan, gaya membelajarkan, profesional, 

kegigihan untuk belajar dan kemauan berubah, percaya diri, keluwesan, dan pribadi yang 

bertujuan, adalah ciri-ciri khusus yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Menurut 

UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 tentang sistem pendidikan nasional bahwa 

pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, 

pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Peran tutor dalam program ini antara lain: 1) Mengidentifikasi kegiatan belajar, 2) 

Memotivasi peserta didik, 3) Menyusun program belajar dan jadwal belajar, 4) 

Menyiapkan bahan belajar, 5) Melaksanakan proses pembelajaran, 6) Melaksanakan 

penilaian hasil belajar peserta didik, 7) Mencatat dan melaporkan proses belajar peserta 

didik kepada pelaksana, 8) mengeluarkan/memberi surat keterangan lulus matapelajaran. 

Menurut Hamzah B. Uno (2006:34) adapun peran tutor yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 1) Luangkan waktu. Luangkan waktu untuk berbicara dengan peserta 

didik dan jelaskan kepada mereka mengapa aktifitas belajar itu penting, 2) Berikan contoh 

yang positif. Untuk menggiatkan belajar peserta didik mengerjakan tugas dikelas. Karena 

kebanyakan kebiasaan tutor atau guru setelah memberikan tugas suka meninggalkan 

kelas, 3) Pemusatan perhatian peserta didik pada topic. Pada permulaan pelajaran tutor 

perlu memusatkan perhatian peserta didik pada topic yang akan dipelajari. Ada tiga cara 
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yang dapat dilakukan tutor. Pertama, sebelum topic diperkenalkan, tutor dapat melakukan 

tes awal untuk menyadarkan peserta didik tentang apa yang belum mereka ketahui tentang 

suatu topik. Kedua, tutor dapat juga menarik perhatian peserta didik dalam rangka 

memperkenalkan topic pelajaram dengan bercerita pendek atau melalui berita dari surat 

kabar yang sedang hangat dibicarakan berkaitan dengan topic. Ketiga, mengemukakan 

alasan-alasan pentingnya topik itu dipelajari oleh peserta didik. 4) Memperjelas tujuan 

belajar yang akan dicapai. Seseorang akan berbuat lebih baik dan berhasil apabila dia 

memahami apa yang dikerjakannya dan yang dicapai dengan perbuatannya. Makin jelas 

tujuan yang akan dicapai, makin terarah upaya untuk mencapainya. 5) Menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif. Dengan lingkungan belajar yang kondusif peserta didik 

akan lebih fokus untuk mengikuti kegiatan belajarnya. 6) Menggunakan metode belajar 

yang menarik. Sesuatu yang menarik atau unik akan lebih dikenal oleh peserta didik dan 

lebih mudah diserap. 7) Pernyataan penghargaan. Pernyataan terhadap perilaku yang baik 

atau hasil belajar peserta didik merupakan cara yang paling mudah untuk meningkatkan 

motivasi belajarnya. 8) Memberikan penghargaan. Sebagai bentuk apresiasi dari hasil 

belajar yang baik. 9) Memberikan sesuatu yang baru atau kejutan. Sewaktu-waktu tutor 

hendaknya melakukan hal-hal yang tidak diperlihatkan oleh peserta didik sebelumnya. 

Dalam hal ini, sebenarnya guru memanfaatkan dorongan ingin tahu peserta didik. Tutor 

melakukan cara mengajar yang baru tau mengevaluasi yang baru. 10) Menumbuhkan 

selera untuk belajar. Pada permulaan belajar, tutor hendaknya menumbuhkan atau 

menimbulkan kesan prasaan sukses dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, mulailah 

pelajaran dengan hal-hal atau tugas-tugas yang mudah. Berusahalah untuk meyakinkan 

peserta didik bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh 

penghargaan.  

Peranan tutor dalam meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan dapat dipahami dari 

hakekat tutor yang selama ini dijadikan landasan asumsi dalam perancangan program 

pelatihan. Menurut UNESCO (1993:90), asumsi-asumsi tersebut dijelaskan bahwa tutor 

dalam program post-literacy, adalah sebagai agen pembaharuan, yang memerlukan 

kompetensi yang harus dikembangkan diantaranya yaitu: 1) Memahami komunitas dan 

mengidentifikasi kelompok belajar, 2) Memahami hubungan program dengan rencana 

pengembangan, 3) Menerapkan keterampilan komunikasi dan motivasi. 4) Menerapkan 

keterampilan-keterampilan kerja dengan orang dewasa, 5) Menerapkan keterampilan 
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manajemen yang relevan, 6) Menerapkan keterampilan kepemimpinan, 7) 

Mengembangkan dan menyesuaikan bahan belajar, 8) Mengorganisasikan pendekatan 

belajar, dan 9) Menggerakkan sumber dan mengorganisasikan pusat belajar.  

 Selain tutor, terdapat pula warga belajar pada program paket c vokasional. Warga 

belajar mengikuti proses pembelajaran untuk mengembangkan aktifitas warga belajarnya 

melalu berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Keaktifan adalah kegiatan yang 

bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang 

tidak dapat dipisahkan (Sardiman, 2001:98). Belajar yang berhasil harus melalui berbagai 

macam aktifitas, baik aktifitas fisik maupun psikis. Aktifitas fisik adalah siswa giat aktif 

dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya duduk 

dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktifitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak–banyaknya atau banyak berfungsi 

dalam rangka pembelajaran. 

 

Keaktifan warga belajar dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif membangun pemahaman atas 

persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Segala 

pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, 

penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik 

secara rohani maupun rohani. Banyak jenis aktifitas yang dapat dilakukan oleh siswa 

disekolah. Aktifitas siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah-sekolah. Jenis-jenis aktifitas siswa dalam belajar adalah sebagai 

berikut (Sardiman, 1988:99): 1) Visual activities yang termasuk didalamnya misalnya 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, 2) Oral 

activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 3) Listening activities sebagai contoh 

mendengarkan: percakapan, diskusi, musik, pidato, 4) Writing activities seperti menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, menyalin, 5) Drawing activities misalnya menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram, 6) Motor activities yang termasuk didalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, bermain, 7) Mental activities, sebagai 

contoh: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan, 
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8) Emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, tenang.  

Keaktifan serta didik dalam proses pembelajaran dapat merangsang bakat yang 

dimiliki. Selain itu peserta didik juga dapat berlatih untuk berfikir kritis, dan dpat 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu tutor juga dapat 

merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Keaktifan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar adalah 1) memberikan motivasi atau 

menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka berperan aktif daam kegiatan 

pembelajaran, 2) menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada warga 

belajar), 3) mengingatkan kompetensi belajar kepada warga belajar, 4) memberikan 

stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari), 5) memberikan petunjuk 

kepada warga belajar cara mempelajari, 6) memunculkan aktifitas, partisipasi warga 

belajar dalam kegiatan pembelajaran, 7) memberikan umpan balik (feedback), 8) 

melakukan tagihan-tagihan kepada peserta didik berupa tes sehingga kemampuan peserta 

didik selalu terpantau dan terukur, 9) menyimpulkan setiap materi yang disampaikan 

diakhir pembelajaran. 

Salah satu penilaian proses pembelajaran adalah melihat sejauh mana keaktifan 

warga belajar dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nana sudjana (2004:61), 

menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal: 1) Turut serta dalam melaksanakan 

tugas belajarnya, 2) Terlibat dalam pemecahan masalah, 3) Bertanya kepada siswa lain 

atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya, 4) Berusaha mencari 

berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, 5) Melaksanakan diskusi 

kelompok sesuai dengan petunjuk guru, 6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil 

yang diperolehnya, 7) Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis, 8) 

Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan 

tugas atau persoalan yang dihadapinya. 

   Berdasarkan hasil observasi awal di PKBM Tegar Mandiri, keterampilan yang 

digunakan adalah membatik berbasis komputer. Kegiatan belajar mengajarnya dilakukan 

seminggu 2 kali yaitu pada hari sabtu dan minggu. Kegiatan belajarnya didampingi oleh 

tutor dan NST. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran tutor 

dalam Penyelenggaraan Program Paket C Vokasional, dan bagaimana keaktifan warga 
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belajarnya. Karena kedua hal tersebut sangat penting untuk tercapainya tujuan belajar 

mengajar yang terjadi pada Program Paket C Vokasional.  

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pemilihan penelitian 

ini didasari oleh alasan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran lebih 

mendalam terhadap Penyelenggaraan Program Paket C Vokasional. Pada pendekatan 

kualitatif, peneliti memperoleh informasi yang akurat berkenaan dengan bagaimana 

penyelenggaraan program paket C vokasionals. Penelitian kualitatif digunakan dengan 

alasan bahwa prosedur penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan 

menghasilkan data paparan, berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati. 

Moleong (2014:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Peneliti menggunakan pedoman observasi dan dokumentasi dalam melakukan 

penelitian ini. Data dalam bentuk kata-kata diperoleh baik selama observasi dilakukan 

maupun dalam keseharian selama peneliti bekerja, sehingga peneliti tidak terlalu 

memerlukan waktu untuk penyesuaian diri dan pendekatan untuk dapat diterima 

dilingkungan yang diteliti. Selama mengadakan pengamatanpun tidak mengalami 

kesulitan karena adanya kerjasama yang baik dengan panitia selaku Penyelenggara 

Program Paket C Vokasional di Probolinggo, baik mulai dari tutor maupun NST. Dalam 

melakukan pengamatan, peneliti bukan sekedar mencatat, tetapi juga harus mengadakan 

pertimbangan kemudian mengadakan penelitian ke dalam suatu skala bertingkat. Seorang 

peneliti harus melatih dirinya untuk melakukan pengamatan. Banyak yang dapat kita 

amati didunia sekitar kita dimanapun kita berada. Dokumentasi merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang 

subjek melalui suatu media tertulis maupun berbentuk gambar. Dokumentasi ini 

dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode 

observasi/pengamatan.   
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Dalam penelitian ini, data-data yang ditemukan di lapangan dikategorikan dan 

kemudian dianalisis berdasarkan hal-hal yang berkaitan data satu dengan lainnya. Peneliti 

menuliskan hasil di lapangan baik dari observasi awal, wawancara, dan dokumentasi, 

kemudian hasil wawancara diberi kode masing-masing, dan dikelompokkan berdasarkan 

keterkaitan antara satu dengan lainnya. Setelah itu disimpulkan sementara hasil yang telah 

didapat. Kemudian dicek ulang ke lapangan apakah informasi yang telah didapatkan 

tersebut sudah benar, kemudian digabungkan dengan dokumen-dokumen terkait. 

Agar data dapat terjamin keabsahannya, maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, yakni teknik pengecekan keabsahan data dengan cara menggabungkan 

beberapa teknik untuk mendapatkan data yang akurat, baik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Disni teknik wawancara akan diperkuat dengan dokumen yang ada di 

lapangan, kemudian akan ditanyakan kembali ke informan yang lain demi kebenaran data 

yang diperoleh. Ulfatin (2015:277), menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif, 

berdasarkan sejunlah referensi (Guba dan Lincoln, 1981; Patton, 2001; Sugiyono, 2008), 

sepakat bahwa untuk melihat keabsahan data tidak menggunakan istilah validitas, 

reliabilitas, dan objektivitas data sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, kriteria keabsahan data dilakukan dengan 

mengecek/menguji 4 kriteria, yaitu 1) derajat kepercayaan atau kredibilitas (credibilitas), 

2) keteralihan (transferability, 3) ketergantungan (dependability), dan 4) kepastian 

(confirmability).  

Tahap-tahap penelitian terdiri dari atas tahap penelitian secara umum dan tahap 

penelitian secara siklikal. Moleong (2010:127) mengemukakan tahap ini terdiri pula atas 

tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Tahap pra-lapangan 

berfungsi untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai lokasi dan 

keadaan objek penelitian, gambaran umum, informan, arah dan fokus masalah yang 

diteliti, penyesuaian waktu dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Tahap 

pekerjaan lapangan merupakan tahap inti dari pelaksanaan penelitian sebenarnya. Fokus 

penelitian digali secara mendalam pada kegiatan ini dengan cara melakukan observasi, 

wawancara maupun studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara langsung 

terhadap arah dan tujuan penelitian, dengan menggunakan pedoman observasi dan 

wawancara yang telah disiapkan. Pada tahap analisis data peneliti melakukan pengolahan 

data yang didapat dari lapangan untuk menemukan jawaban focus penelitian, karena data 
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yang didapat dari lapangan merupakan data yang masih mentah dan masih terurai/ belum 

terkelompokkan, maka peneliti sebelum melakukan analisis data melakukan 

pengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Jika data yang 

diperoleh dirasa masih kurang untuk dianalisa, maka peneliti akan kembali ke lokasi 

penelitian. Pada akhir peneliti berada di lapangan, data yang terkumpul kemudian diolah, 

dianalisis, dan ditarik kesimpulan secara kualitatif. 

 

KESIMPULAN 

Penyelenggara Program Paket C Vokasional memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menghasilkan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap 

serta mental yang baik. Peran tutor dan keaktifan warga belajar dapat digunakan untuk 

keberhasilan dari proses pembelajaran yang berlangsung disekolah.  
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ABSTRAK 

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pendidikan adalah hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa SMK kompetensi keahlian elektronika industri di SMK kota 

Malang. Populasi dalam penelitian berjumlah 68 siswa kelas XI program 

keahlian elektronika industri yang terdiri dari 3 kelas. Metode pengumpulan data 

adalah dokumentasi dan kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis 

deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa masih rendah 

diantaranya faktor ekstern yaitu lingkungan belajar siswa, fasilitas belajar serta 

kompetensi yang dimiliki guru. Sedangkan untuk faktor intern adalah motivasi 

siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Hasil belajar siswa untuk siswa 

yang mencapai KKM masih 20%, sedangkan 80% siswa masih dalam kategori 

rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor ekstern 

belajar memiliki pengaruh dominan terhadap hasil belajar siswa. 

Kata kunci: Faktor Intern, Faktor Ekstern, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

  Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dengan 

lingkungannya dan di dalam proses interaksi itu terdapat perubahan tingkah laku dalam 

diri invidu tersebut baik perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Tinggi 

rendahnya hasil belajar siswa mencerminkan kualitas pendidikan. Hasil belajar 

merupakan bagian akhir dari proses belajar. Banyak siswa yang mengalami masalah 

dalam belajar, akibatnya hasil belajar yang diperoleh menjadi rendah. Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar perlu diketahui dan diteliti sehingga dapat dilakukan upaya-

upaya guna meningkatkan hasil belajar.  

   Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan suatu lembaga pendidikan 

formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna 

menyiapkan peserta didik sebagai tenaga kerja yang terampil, terdidik, siap terjun ke 

dunia usaha maupun dunia industri dan memiliki etos kerja profesional, serta mampu 
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mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan 

proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagai inti 

dari kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar adalah suatu upaya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ditunjukkan oleh adanya perubahan dalam 

diri siswa atau sering disebut dengan hasil belajar. 

  Menurut Slameto (2010:54) ada dua faktor mempengaruhi keberhasilan seseorang 

dalam belajar, yaitu faktor intern (dari dalam diri siswa) meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, dan keaktifan siswa dalam bermasyarakat, serta faktor ektern yang meliputi  

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Pada pelaksanaannya keberhasilan 

proses belajar mengajar belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, seringkali 

terdapat kendala yang dapat ditemukan dalam proses belajar mengajar yang 

mengakibatkan tujuan pengajaran yang diinginkan belum dapat tercapai secara optimal. 

Dari Kajian teori serta hasil penelitian yang relevan menunjukkan bahwa hasil belajar 

merupakan gambaran efektivitas pembelajaran. 

  Berdasarkan wawancara hasil observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 

27 Agustus 2016, dengan ketua program studi elektronika industri di SMKN 2 Singosari 

menunjukkan bahwa kompetensi keahlian elektronika industri  termasuk salah satu 

jurusan yang menarik banyak peminat untuk memilih jurusan tersebut karena termasuk 

jurusan yang diperhitungkan untuk segi recruitment dari beberapa industri. Akan tetapi 

sampai saat ini masih banyak siswa yang memperoleh nilai hasil belajar yang berada 

dibawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan untuk 

kompetensi keahlian elektronika industri yaitu 75.  

  Data yang dilaporkan dari hasil ulangan akhir semester menunjukan bahwa masih 

banyak siswa yang memperoleh nilai tidak tuntas atau masih di bawah KKM yang 

ditetapkan.  Sebagian siswa dapat dikatakan tertinggal dalam hal hasil belajar jika di 

persentase untuk siswa yang mencapai KKM masih 20%, sedangkan 80% siswa masih 

dalam kategori rata-rata atau dibawah KKM. Untuk itu, peneliti berusaha mencari 

penyebab mengapa hasil belajar siswa tersebut kurang memuaskan. 

 

METODE 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, 
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buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 

2006 : 158). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah siswa kelas XI 

Teknik Elektronika Industri (TEI), buku induk siswa dan hasil belajar siswa kompetensi 

keahlian TEI, (2) metode kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2006 : 151). Metode kuesioner ini digunakan untuk 

memperoleh informasi atau keterangan responden mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa kompetensi keahlian TEI pada siswa kelas XI TEI 

SMKN 2 Singosari.  

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI TEI SMKN 2 

Singosari tahun ajaran 2016/2017. bahwa jumlah populasi hanya 68 siswa, maka peneliti 

menggunakan populasi sensus. Dimana seluruh siswa kelas XI TEI SMKN 2 Singosari 

tahun ajaran 2016/2017 akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data 

yang digunakan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:169) analisis deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 

atau   menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI) adalah salah satu 

kompetensi keahlian yang ada di SMKN 2 Singosari. Kelebihan kompetensi keahlian 

elektronika industri adalah salah satu jurusan yang menarik banyak peminat untuk 

memasuki jurusan tersebut karena termasuk jurusan yang diperhitungkan untuk segi 

recruitment dari beberapa industri. Selain memiliki kelebihan tentu ada kekurangan. 

Berdasarkan hasil observasi kondisi yang ada pada juruan TEI diantaranya yaitu 

pengelolaan siswa masih sulit, dikarenakan memiliki input siswa yang kurang disiplin/ 

nakal karena sebagian siswa berasal dari golongan menengah kebawah yang kedua orang 

tua memiliki ekonomi yang kurang sehingga masih terbawa lingkungan dan masih dalam 

proses beradaptasi.  

  Dunia industri tentunya sangat berperan penting bagi pengembangan kemampuan 

siswa namun juga terdapat kendala yaitu bagi siswa yang sudah melakukan praktek kerja 
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lapangan (PKL) selama kurang lebih 6 bulan dan itu merupakan jangka waktu yang lama 

sehingga menyebabkan siswa harus beradaptasi kembali ketika mereka masuk 

dilingkungan sekolah bukan dilingkungan industri lagi. Oleh karena itu merupakan 

kewajiban guru untuk mengatur siswa agar kembali menyesuaiakan dengan lingkungan 

sekolah. Untuk Kedisiplinan siswa juga masih kurang seperti contoh untuk jurusan TEI 

termasuk jurusan yang siswa nya lebih dominan laki-laki sehingga sering terlambat 

masuk ke dalam kelas dikarenakan masih bermain bola di lapangan. Diamati dari segi 

proses pembelajaran di kelas faktor kedisiplinan siswa akan menghambat proses belajar 

mengajar.  

  Selain itu ditemukan juga beberapa siswa yang masih tidur saat jam pelajaran 

berarti motivasi dari dalam diri siswa untuk belajar masih sangat kurang. Seperti halnya 

yang dikemukakan kaprodi TEI yaitu banyak menerima laporan tentang kurang 

antusiasnya siswa ketika mata pelajaran tersebut non-produktif, tetapi berbeda halnya 

dengan mata pelajaran produktif antusias siswa meningkat. Berdasarkan hasil observasi 

kondisi kelas untuk jurusan TEI termasuk baik namun kurang standart. Jumlah alat 

penunjang pembelajaran seperti trainer masih kurang dan belum seimbang dengan jumlah 

siswa dalam satu kelas seperti untuk mata pelajaran mikroprosesor jumlah siswa dalam 

satu kelas adalah 36 namun trainer yang tersedia 5 sampai 6 sehingga menyebabkan 

kurang efektifnya sebuah proses pembelajaran.   

  Peran guru saat proses belajar mengajar juga sangat penting. Namun ditemukan 

keluhan dari siswa tentang cara mengajar guru yang kurang efektif dikarenakan pada 

jurusan TEI guru mata pelajaran lebih banyak yang senior sehingga kesulitan mengikuti 

model pembelajaran yang terbaru. Oleh karena itu kompetensi guru juga merupakan 

faktor yang sangat penting untuk ketuntasan hasil belajar siswa.  Salah satu tolak ukur 

yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan adalah hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa SMK N 2 Singosari khususnya siswa kompetensi keahlian 

Teknik Elektronika Industri tidak seluruhnya baik. Sebagian siswa dapat dikatakan 

tertinggal dalam hal hasil belajar. Data yang diperoleh dari pra observasi menunjukkan 

bahwa jumlah siswa menurun dari keadaan jumlah siswa pada tingkat pertama. Jumlah 

siswa yang menurun disebabkan oleh faktor hasil belajar dan juga faktor lain.  

  Berdasarkan hasil observasi hasil belajar siswa masih belum maksimal, jika di 

persentase untuk siswa yang mencapai KKM masih 20%, sedangkan 80% siswa masih 
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dalam kategori rata-rata atau dibawah KKM. Nilai capaian KKM di SMKN 2 singosari 

adalah 75 dan untuk mata pelajaran khusus seperti PKN, Bahasa Indonesia adalah 80. 

Alat ukur yang digunakan untuk menentukan hasil belajar teori yaitu menggunakan test 

UAS, dan untuk mata pelajaran produktif menggunakan praktek harian dan UKK untuk 

kelas XII. 

  Dari hasil penelitian di atas dapat diuraikan bahwa adanya faktor intern dan faktor 

ekstern yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa antara lain yaitu faktor ekstern 

meliputi lingkungan belajar termasuk lingkungan keluarga dan lingkungan industri, 

kemudian fasilitas belajar siswa serta kompetensi guru, Sedangkan untuk faktor intern 

adalah motivasi siswa. Menurut Umar Tirtarahardja (2005), “Lingkungan keluarga adalah 

lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan pengelompokkan 

primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. 

Dalam meningkatkan hasil belajar juga di perlukan kerjasama yang baik antara pihak 

sekolah dan orang tua siswa.  

  Kenyataan yang ada sekarang ini yang sering terjadi siswa berasal dari keluarga 

yang berbeda-beda dan jurusan TEI memiliki input siswa yang bermacam-macam 

termasuk siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, berasal dari keluarga 

broken-home maupun berasal dari ekonomi yang tinggi/sedang yang menyebabkan 

pengaturan siswa masih sangat sulit, termasuk permasalahan kedisiplinan siswa dan hal 

itu sangat mempengaruhi hasil belajar siswa.  

  Dalam proses pembelajaran, motivasi dari dalam diri siswa juga sangat diperlukan 

untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik, karena apabila siswa tidak memiliki 

keinginan sendiri untuk belajar, maka siswa tersebut tidak akan memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. Menurut Sardiman (2010) motivasi merupakan faktor psikis yang bersifat 

non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal menumbuhkan gairah agar siswa 

merasa senang dan semangat untuk belajar. Semakin tinggi motivasi belajar siswa maka 

akan semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh, begitu juga sebaliknya apabila 

motivasi belajar siswa rendah maka hasil belajar yang diperoleh tidak akan maksimal. 

Apabila masih terdapat siswa yang malas belajar atau kurang focus terhadap mata 

pelajaran berarti motivasi dari siswa itu masih kurang yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 



 

638 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

  Dalam proses pembelajaran fasilitas belajar sangat penting dalam proses 

pembelajaran untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan pengajaran. Djamarah 

(2002) menjelaskan bahwa fasilitas belajar ikut menentukan keberhasilan belajar siswa. 

Siswa yang memiliki fasilitas belajar baik, maka dalam belajarnya akan berjalan lancar 

dan teratur, sedangkan siswa yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas belajar yang baik, 

maka dia akan mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kegiatan belajar.Fasilitas 

belajar sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang nantinya 

secara tidak langsung berperan dalam pembentukan hasil belajar siswa. namun pada 

kenyataanya permasalahan secara umum yang sering ditemukan adalah 

ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas belajar dengan jumlah siswa dalam kelas 

sehingga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan juga hasil belajar siswa.  

 Hasil belajar siswa yang diperoleh tidak luput dari peran guru sebagai pendidik 

dan fasilitator penyampaian materi pelajaran. Guru juga memiliki peranan yang sangat 

penting karena memegang pendidikan dan pengajaran di sekolah sehingga dapat menjadi 

salah satu faktor penentu keberhasilan siswa. Jika kompetensi guru rendah maka prestasi 

belajar siswa pun rendah, begitu juga sebaliknya (dalam Jejen Musfah 2011:3). Apabila 

guru memiliki kompetensi yang baik, maka proses pembelajaran akan lebih kondusif dan 

materi pelajaran akan diserap siswa dengan baik pula. Akan tetapi saat ini banyak guru 

yang tidak memiliki kompetensi yang baik, sehingga membuat kurang maksimalnya 

proses pembelajaran pada diri siswa itu sendiri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya faktor intern dan faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa antara lain yaitu faktor ekstern meliputi 

lingkungan belajar termasuk lingkungan keluarga dan lingkungan industri, kemudian 

fasilitas belajar siswa serta kompetensi yang dimiliki guru dalam proses pembelajaran, 

sedangkan untuk faktor intern adalah motivasi belajar siswa. dari beberapa faktor yang 

ditemukan dilapangan faktor ekstern lebih dominan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

  Saran yang dapat diberikan diantaranya (1) Hendaknya peran keluarga 

menciptakan suasana rumah yang tenang dan nyaman agar siswa dapat belajar dengan 

baik dirumah sehingga siswa tidak terbawa oleh suasana permasalahan yang ada dalam 

keluarga agar mendapatkan nilai atau hasil belajar sesuai yang diharapkan; (2) Siswa 
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sebaiknya membagi waktu antara belajar dengan kegiatan-kegiatan siswa baik di dalam 

sekolah maupun di luar sekolah agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dikelas 

dengan lebih focus;  (3) Guru dan siswa dapat mengoptimalkan fasilitas yang ada meski 

dengan keterbatasan fasilitas yang ada disekolah; (4) Guru harus lebih berkompeten 

dalam mengajar siswa agar siswa dapat menerima ilmu yang diberikan oleh guru dengan 

sebaik mungkin. 
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ABSTRAK 

 
Pendidikan menengah kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk 

satuan pendidikan menengah, dimana program pendidikannya harus memenuhi 

persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, term

asuk dunia usaha/industri. Guru SMK ataupun lulusan Pendidikan Teknik Mesin 

(PTM) yang bekerja di bengkel dituntut agar mampu menguasai materi 

khususnya dalam praktik dasar kelistrikan di bengkel dimana  sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Sebagai guru SMK otomotif, perlu adanya 

suatu model pembelajaran yang tepat sehingga lulusan SMK mampu untuk 

berkompeten di dunia industri mampu berprestasi dan siap bersaing secara 

maksimal karena tingkat relevansi kurikulum yang tinggi. Dalam bidang 

pendidikan, Group Investigation (GI) merupakan salah satu bentuk model pemb

elajaran kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk 

mencari materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan 

yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau melalui internet. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan tingkat relevansi kompetensi yang dicapai berdasa

rkan nilai kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa siswa kelas XI  SMK Negeri 1 Labang lebih banyak mencapai 

ketuntasan belajar dengan menggunakan gaya belajar word square dengan 

prosentase 100 % dari pada menggunakan gaya belajar soal LKS dengan 

prosentase 71,4 %. 

 

Kata Kunci: Group Investigation, Gaya belajar LKS, Gaya word square 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan 

disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak 

sehingga timbul interaksi dari keduanya (Ahmadi dan Uhbiyati, 2003: 70). Fungsi 

pendidikan adalah menyiapkan siswa untuk terjun ke ranah kehidupan yang nyata dan 

untuk memproduksi sistem nilai dan budaya ke arah yang lebih baik, antara lain dalam 

pembentukan kepribadian, keterampilan dan perkembangan intelektual siswa sebagai 

calon warga negara yang baik, warga bangsa dan calon pembentuk keluarga baru 

(Hamalik, 1994: 2). Dalam lembaga formal proses memproduksi sistem nilai dan budaya 

ini dilakukan terutama dengan mediasi proses pembelajaran sejumlah mata pelajaran di 

kelas. Salah satu mata pelajaran yang turut berperan penting dalam pendidikan wawasan, 
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keterampilan, dan sikap sejak dini bagi siswa adalah mata pelajaran dasar kelistrikan. 

Pembelajaran dasar kelistrikan sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan 

menengah kejuruan karena dunia sekarang telah mengalami perubahan-perubahan yang 

sangat cepat di segala bidang. Kemajuan teknologi dan informasi telah mengenalkan 

kepada realitas lain dari sekedar realitas fisik seperti yang sebelumnya dirasakan. Dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hubungan antar negara tetangga menjadi lebih 

luas, seolah-olah dunia “dipindahkan” keruang di dalam rumah sendiri (Dirjen Dikti 

Depdiknas, 2008: 1-12). 

Permasalahan yang sering muncul pada pembelajaran ini adalah: (1) Tingkat 

perhatian dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tergolong kategori rendah, hal 

ini terindikasi oleh sebagian besar siswa masih terlihat bermain-main dan tidak serius 

dalam mengikuti proses pembelajaran dasar kelistrikan, (2) Rendahnya minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dasar kelistrikan, hal ini terindikasi 

oleh sebagian besar siswa kehilangan konsentrasi ketika kegiatan pembelajaran dasar 

kelistrikan dimulai, kurang bergairah dan tidak merasa tertarik dalam mengikuti proses 

pembelajaran dasar kelistrikan, dan bahkan siswa terlihat bosan, (3) Keterbatasan sumber 

dan media pembelajaran, (4) Siswa masih merasa takut dan ragu untuk melontarkan 

pertanyaan atau pendapatnya kepada guru sehingga kelas menjadi kaku dan tidak aktif, 

(5) Hasil belajar siswa masih belum cukup optimal jika dilihat dari hasil evaluasi ulangan 

harian. 

Apabila permasalahan tersebut dibiarkan dan tidak segera diatasi maka 

dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap siswa, guru, dan bahkan sekolah. 

Bagi siswa sendiri akan berdampak pada pengembangan dirinya, dimana siswa akan 

cenderung tidak menyukai pelajaran dasar kelistrikan, mereka memandang bahwa 

pelajaran dasar kelistrikan sangat membosankan dan hal ini secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dampak bagi guru adalah terhadap tanggung 

jawabnya sendiri sebagai seorang guru terhadap siswa dan orang tua siswa, dalam hal ini 

guru sebagai pengajar akan dianggap belum berhasil dalam melaksanakan pembelajaran 

dan guru sebagai pendidik dianggap belum mampu untuk mendidik siswanya, selanjutnya 

dampak bagi sekolah ialah, sekolah belum dianggap mampu untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran dasar kelistrikan. 

Keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran sangatlah diharapkan. Untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan suatu persiapan yang matang. Suparno (2002) 

mengemukakan bahwa sebelum guru mengajar, seorang guru diharapkan mempersiapkan 

bahan yang mau diajarkan, mempersiapkan alat-alat peraga/praktikum yang akan 

digunakan, mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk memancing siswa aktif belajar, 

mempelajari keadaan siswa, mengerti kelemahan dan kelebihan siswa, serta mempelajari 

pengetahuan awal siswa, kesemuanya ini akan terurai pelaksanaannya di dalam perangkat 

pembelajaran. Tersedianya perangkat pembelajaran memberi kesempatan pada guru 

untuk memaksimalkan pembelajaran. Penerapan perangkat pembelajaran pada siswa 

dapat berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. Sehingga ketuntasan hasil belajar siswa dapat tercapai.  

Oleh karena itu, melalui penerapan pendekatan pembelajaran GI (Group 

Investigation) disarankan agar melaksanakan pembelajaran dengan siswa diberikan 

materi terlebih dahulu oleh guru sehingga siswa mampu memahami kompetensi yang 

diajarkan. Setelah itu, siswa membuat kelompok belajar yang heterogen karena siswa 

dilatih untuk berfikir secara mandiri dalam pembelajaran kelompok. Pada pertemuan 

berikutnya siswa dibimbing untuk melaksanakan praktek yang sesungguhnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian ekperimental semu karena Peneliti tidak 

mungkin mengontrol semua variabel luar, sehingga perubahan yang terjadi pada efek 

tidak sepenuhnya oleh pengaruh perlakuan. Penelitian eksperimental semu tidak mungkin 

mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan kecuali beberapa dari 

variabel-variabel yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiyono (2003: 82) 

menyatakan bahwa Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh 

informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan 

eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. 

 

Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 28 siswa. Pada 

Kompetensi Dasar Kelistrikan. Di SMK Negeri 1 Labang. 
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Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2015, dan uji coba terbatas 

dilaksanakan di kelas XI SMK Negeri 1 Labang pada bulan Juni 2015. 

Rancangan Penelitian 

Dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih 

secara random. Sebelumnya diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai empat kali, 

dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum 

diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama empat kali ternyata nilainya berbeda-beda, 

berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah 

kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas maka baru diberi treatment. 

Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak 

memerlukan kelompok kontrol. Rancangan Times Series Design, seperti pada gambar 

berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Model GI (Rancangan Times Series Design) 

 

Perangkat Pembelajaran 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa yang digunakan terbagi menjadi dua pertemuan. Untuk 

pertemuan 1 (teori) menggunakan LKS 1 (mengidentifikasi rangkaian klakson pada 

kendaraan) dan LKS 2 (Mengidentifikasi rangkaian lampu depan pada kendaraan). Untuk 

pertemuan 2 (praktek) menggunakan LKS 3 (merencanakan rangkaian lampu tanda belok 

pada kendaraan) dan LKS 4 (menyiapkan bahan dan peralatan sesuai dengan rangkaian 

yang digunakan). 

 

Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Aspek yang diobservasikan diantaranya aktivitas siswa yang diamati baik pada 

pembelajaran teori dan praktik yang menggunakan metode word square dengan 

O1 O2 O3 O4       X    O5 O6 O7 O8 
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menggunakan model pembelajaran GI (Group Investigation) pada saat proses 

pembelajaran.  

 

Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar penilaian aktivitas siswa berupa checklist dalam penelitian ini digunakan 

untuk menilai aktivitas yang dilakukan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

 

Teknik Analisis Data 

Dari analisis data tersebut dapat kita ketahui keberhasilan atau ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal kelas XI SMK Negeri 1 Labang pada mata pelajaran Dasar 

Kelistrikan dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut:  

 

𝐾 =
𝐹

𝑁
 𝑋 100 % 

 

Keterangan : 

K = Ketuntasan belajar siswa secara 

       klasikal 

F =  Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah keseluruhan siswa 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Gambar 2. Grafik Ketuntasan Belajar 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 1 Labang, 

diperoleh data hasil penelitian yang akan dilakukan pembahasan, sebagai berikut. Dari 

hasil analisis diatas dapat kita lihat bahwa siswa kelas XI SMK Negeri 1 Labang lebih 

banyak mencapai ketuntasan belajar dengan menggunakan gaya belajar word square 

dengan prosentase 100 % dari pada menggunakan gaya belajar soal LKS dengan 

prosentase 71,4 %. Pada gaya belajar word square ke aktifan siswa dalam mencari kunci 

jawaban dengan cara menggaris huruf secara vertikal maupun horizontal baik dari atas 

maupun dari bawah lebih di asah di banding menggunakan gaya belajar soal LKS yang 

dimana para peserta didik harus memikirkan kunci jawaban yang tepat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran dasar kelistrikan. Pada siswa-siswa yang mengerjakan soal dengan gaya 

belajar word square lebih baik hasil belajarnya dibandingkan dengan siswa-siswa 

yang menggunakan gaya belajar soal LKS. 

2. Siswa dalam proses pembelajarannya lebih menyukai mengerjakan soal dengan 

cara mencari-cari jawabannya di bandingkan harus mengingat ingat jawabannya 

apa lagi jika siswa tersebut tidak belajar. 

3. Perlu adanya refleksi atau siklus yang bertahap untuk menentukan ketuntasan atau 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran mencapai skor 100. 
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ABSTRAK 

 

Arus globalisasi saat ini  mempengaruhi perubahan pada dunia industri 

dari produksi yang melibatkan banyak tenaga manusia atau padat karya menjadi 

produk berbasis teknologi dan digital. Pengaruh terbesar pada dunia industri 

menyangkut ketersediaan tenaga kerja yang diinginkan oleh industri, pada 

umumnya pekerja yang memiliki penguasaan kompetensi soft skills dan hard 

skills.Pada kenyatannya dunia industri masih beranggapan bahwa kompetensi 

yang dikuasai siswa lulusan SMK belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan di 

dunia kerja.   Siswa SMK sebagai figur yang menempuh jenjang pendidikan 

kejuruan dengan keahlian tertentu disiapkan untuk memiliki kekuatan kompetitif  

tinggi  pada dunia kerja di era globalisasi industri. Maka bentuk pendidikan dan  

pelatihan berbasis kerja (Work Based Learning) seperti model pembelajaran  

Project Based Learning (PjBL), Prakerin, magang, dan sebagainya, dapat 

menyiapkan siswa SMK terserap pada dunia kerja secara optimal. Penyiapan 

kompetensi yang tepat sasaran akan mampu memenuhi kebutuhan  antara  

demand dan supply di dunia kerja. Penguasaan  kompetensi tersebut bertujuan 

untuk membentuk kualitas personal yang memiliki kecakapan hidup dan  sikap 

terpuji yang dapat  mendukung pemanfaatan pengetahuan dan ketrampilan yang 

telah dikuasai secara tepat, inovatif, bertanggung jawab.  Penyiapan kompetensi 

siswa SMK yang tepat diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan dunia 

kerja secara efektif, efisien dan optimal. Pembelajaran berbasis kerja (Work 

Based Learning ) adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan tempat 

kerja sebagai sasaran belajar, sumber belajar dan sarana belajar. Pada 

pembelajaran berbasis kerja evaluasi dilakukan oleh guru, dunia industri dan 

siswa. Keikutsertaan siswa untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan 

yang dilakukan, akan memberikan pengalaman bermakna dan mampu 

memecahkan permasalahan yang dihadarinya di dunia kerja secara mandiri 

menggunakan kompetensi yang dikuasainya. Dengan demikian siswa SMK akan 

sanggup berkompetisi untuk mendapatkan kesempatankerja. 

 

Kata kunci :  Penyiapan kompetensi, Siswa SMK, Dunia Kerja 

 

PENDAHULUAN 

         Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup menjadi awal mula timbulnya interaksi 

ekonomi antar individu  sehingga muncul aktivitas ekonomi yang berkembang menjadi 

perdagangan antar individu, kelompok, antar wilayah atau antar negara. Hubungan  saling 

ketergantungan  membawa peningkatan persaingan karena masing – masing memiliki 

prioritas kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan satu wilayah atau negara bisa menjadi 

peluang pendapatan bagi yang lainnya. Kondisi ini, bagi satu negara dapat dimanfaatkan  

sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan  dalam negeri (Halwani,2005). Gejala 
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saling ketergantungan tidak  hanya pada kebutuhan barang, namun juga pada produksi, 

keuangan, penanaman modal,  kesehatan,  tenaga kerja, dan sebagainya.  

               Saat batas – batas antar  wilayah  dalam praktik bisnis dan dunia usaha sudah 

tidak digunakan lagi, maka dari sini embrio globalisasi dimulai. Dorongan arus 

globalisasi terjadi karena: (1) kecanggihan komunikasi dan transportasi; (2) makin 

bebasnya  lalu lintas devisa; (3) keterbukaan ekonomi negara; (4) tiap negara memiliki 

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif; (5) cara produksi dan perakitan 

menggunakan menejemen yang efisien; (6) perusahaan multinasional berkembang pesat 

( Halwani,2005). Perubahan tatanan kehidupan menjadi situasi yang lebih terbuka dan 

mudah.  

            Globalisasi memudahkan negara – negara industri menjual barang dan jasanya ke 

negara berkembang. Banyak negara yang meyakini bahwa bebasnya perdagangan dan 

investasi akan membawa peningkatan pembangunan dalam negeri suatu negara. Bagi 

negara berkembang, globalisasi yang liberal bisa menjadi ancaman yang cukup serius, 

karena ketidak seimbangan sumber daya satu negara dengan negara yang lain. Maka 

muncullah forum – forum kerjasama regional sebagai langkah bersama untuk 

mengembangkan wilayah regional dan proteksi terhadap derasnya arus perdagangan 

bebas dan keluarnya devisa dari satu negara, seperti  ASEAN, MEE, AFTA ataupun MEA. 

            Diberlakukannya kesepakatan MEA  bagi negara  ASEAN, mengarah untuk  

menjadikan Indonesia terbuka sebagai  pasar tenaga kerja. Data dari Unit Pendidikan 

Bank Dunia Indonesia tahun 2010 menunjukkan patisipasi tingkat pendidikan tersier di 

Indonesia cukup tinggi, sehingga angka pengagguran relatif lebih rendah jika 

dibandingkan negara lain di kawasan Asia Pasifik pada tingkat pendidikan tersebut. 

Kondisi ini dipandang oleh negara di kawasan Asia Pasifik bahwa  peluang mendapatkan 

pekerjaan di Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia dalam menyambut era pasar bebas, 

menyangkut ketenaga kerjaan cukup berat. Jumlah angkatan kerja dengan kesempatan 

kerja ada kesenjangan. Disebutkan dalam berita resmi yang dirilis BPS pada Nopember 

2015 bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 sebesar 6,18 persen 

meningkat dibanding TPT Februari 2015 (5,81 persen) dan TPT Agustus 2014 (5,94 

persen). Problem yang dihadapi Indonesia menyangkut ketenagakerjaan meliputi 

beberapa hal, antara lain : (1) kelebihan angkatan kerja akibat krisis ekonomi, 

menimbulkan kemungkinan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri, 
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tetapi kurang memiliki daya saing karena etos kerja yang lemah dan produktivitas rendah; 

(2) mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah, terdapat peningkatan tenaga kerja 

berpendidikan tinggi, namun kualitas masih rendah dan kurang terampil sehingga kurang 

mampu untuk bersaing di negeri sendiri. Hal ini membuka peluang masuknya tenaga kerja 

asing untuk menempati kelangkaan tenaga terampil dalam negeri.Kurangnya konsep 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan ketrampilan, 

menempatkan tenaga keja Indonesia mengisi jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan 

keterampilan tertentu ( unskilled employment ).  

            Melihat ranking Global Competitiveness Index( GCI), posisi Indonesia 

mengalami penurunan pada posisi 37 pada tahun 2015 jika dibandingkan pada tahun 2014 

pada posisi 34           ( GCR, 2015 ). Artinya untuk mempertahankan daya saing suatu 

negara dengan negara lain di  dunia, suatu negara  wajib untuk  meningkatkan pencapaian 

12 pilar  indikator yang digunakan, diantaranya pada pilar 5 dimana daya saing didorong 

oleh meningkatnya pendidikan pada jenjang lebih tinggi dan adanya pelatihan, seiring 

dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja.  Belum meratanya  pendapatan masyarakat 

Indonesia, menimbulkan kesenjangan kesempatan  mendapatkan  pendidikan dan 

ketrampilan yang lebih, sementara serbuan tenaga kerja terdidik dan terampil dari luar 

negeri sudah mulai memasuki pasar tenaga kerja di Indonesia.  Tenaga kerja asing yang 

masuk ke negara lain pada umumnya mereka lebih siap dan membekali diri dengan 

penguasaan kompetensi yang matang. Seperti pendapat berikut ini,“Untuk menjadi 

penduduk masa depan, belajar saja tidak cukup, tetapi ada beberapa kompetensi yang 

harus dimiliki”, ( Rahman, Kompas.com ,2015). 

             Pada kondisi ini pertanyaan yang muncul yaitu, mampukah para lulusan SMK 

bersaing pada pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri pada era globalisasi ini?  

Kenyataannya beberapa kalangan dari dunia usaha dan dunia industri berpendapat bahwa 

lulusan SMK belum dan kurang kompeten. Belum maksimalnya link and match anatara 

kompetensi yang diajarkan di SMK dengan kebutuhan di dunia kerja juga menambah 

permasalahan tersendiri.                                                                                                                                                                                                  

         Keberadaan SMK sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja terampil dan  mandiri, 

sudah saatnya ditangani dengan serius. Penyiapan tenaga pendidik profesional, sarana 

prasarana yang memadai, program pendidikan pelatihan yang relevan, dibangunnya 

network  secara dinamis dan saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia industri, 
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serta pembentukan soft skills yang tepat, sudah waktunya dilakukan, dalam upaya 

peningkatan mutu lulusan SMK yang siap kerja. Bahkan presiden Jokowi dalam sepuluh 

agenda prioritas atau Nawacita menyebutkan dalam Nawacita kelima dan kesembilan, 

peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan dengan 

Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar dua belas tahun bebas pungutan 

(Abduhzen,2016). Hal ini  mengindikasikan bahwa peningkatan kulitas hidup penduduk 

Indonesia hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan kejuruan merupakan salah 

satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia. Dengan pendidikan 

kejuruan akan tercetak tenaga-tenaga terampil yang diharapkan.Oleh sebab itu, 

pendidikan kejuruan harus ditempatkan pada tempat yang benar, bukan sekedar 

memperbanyak jumlah SMK yang ternyata tidak efektif . 

 

GLOBALISASI 

              Makna dari globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena 

pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya 

( Wikipedia, 2016). Selanjutnya  ciri penting dari globalisasi menurut (Winarno, 2015 ), 

bahwa dunia dan pasar – pasar kini terkoneksi dan terintegrasi satu sama lain dalam 

lingkungan global tanpa batas. Sedangkan dimensi globalisasi menurut Friedman dalam 

( Halwani, 2005 ) ada tiga, diantaranya; (1) dimensi idea atau ideologi,yaitu kapitalisme; 

(2) dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas; dan (3) dimensi teknologi, khususnya teknologi 

informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa globalisasi merupakan proses 

pertukaran pemikiran, produk atau budaya tanpa batas yang melibatkan dimensi ideologi, 

ekonomi dan teknologi. Arus globalisasi banyak mempengaruhi  kehidupan diberbagai 

pelosok dunia. Kebutuhan akan kecepatan informasi dan pelayanan membentuk kondisi 

persaingan antar individu, antar kelompok masyarakat, bahkan antar negara. 

 

GLOBALISASI  PELUANG  DAN TANTANGAN BAGI LULUSAN SMK     

               Pada globalisasi  terjadi alih teknologi yang memerlukan persiapan melalui 

pendidikan, pelatihan, manajemen dan struktur produksi yang tepat. Kehadiran 

globalisasi jika diambil sisi positifnya, merupakan kesempatan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, dengan perubahan  paradigma di industri barang dan jasa, 

semula produk berbasis padat karya menjadi produk berbasis mesin dan teknologi. 
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              Penggantian mesin – mesin  produksi yang berbasis digital dengan teknologi 

modern dan terbaru, secara otomatis  diiringi kebutuhan SDM yang kompeten sebagai 

operatornya, maka SDM yang terdidik dan terlatih dengan baik akan lebih mudah untuk 

mendapat kesempatan kerja. 

              Industri jasa juga mengalami perubahan pada era globalisasi, jika semula 

pelayanan jasa berbasis manual membutuhkan banyak waktu dan biaya, saat ini beralih 

menjadi berbasis daring (dalam jaringan) dalam waktu yang singkat, sistem swalayan 

untuk diakses  pelanggan. 

             Gambaran ini dapat dijadikan pijakan, bahwa pada globalisasi terdapat banyak 

peluang untuk mendapat kesempatan kerja bagi lulusan SMK, dengan syarat kompetensi 

yang dikuasai relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan berbasis teknologi. Pada 

perspektif global kecepatan dan ketangkasan, mampu menunjukkan  high competence 

dengan memiliki kecakapan hidup  hard skill dan soft skill  seimbang, menjadi syarat 

mutlak bagi individu untuk mendapatkan kesempatan kerja. Hal ini cukup beralasan, 

karena ke depan manusia dituntut untuk mandiri, dengan mengoptimalkan semua potensi 

diri dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mampu mengembangkan 

kecakapan berfikir, memiliki kualitas personal, kecakapan general , dan kecakapan 

spesifik sehingga mampu bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat 

( Soeryanto, 2015). 

             Tantangan bagi para lulusan SMK pada era globalisasi, secara nyata yaitu adanya 

persaingan ketat untuk mendapat kesempatan kerja. Tidak cukup hanya terampil saja 

sebagai bekal mendapatkan pekerjaan, tetapi kecenderungan yang ada saat ini perusahaan 

– perusahaan juga mensyaratkan penguasaan kecerdasan emosional yang seimbang. Hasil 

penelitian  (Karmandita, 2014 ) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

penguasaan kompetensi dengan kecerdasan emosional yang tinggi pada kinerja 

seseorang.Kemudian dalam penelitian ( Rahmasari, 2012) menyimpulkan bahwa 

tingginya kecerdasan emosional dan spiritual memberikan pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Kecerdasan emosional, menunjukkan kemampuan untuk: (1) 

mengenali emosi dalam diri; (2) mengendalikan emosi dan mengambil tindakan dengan 

tepat; (3) mengenali emosi orang lain; (4) mengambil tindakan dan berinteraksi dengan 

orang lain. Dengan demikian, pada era globalisasi lulusan SMK harus memiliki 

kecerdasan emosional dan spiritual (soft skills)  selain menguasai kompetensi pada bidang 
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keahliannya (hard skills), untuk dapat meraih kesempatan kerja pada persaingan di dunia 

kerja. Untuk memiliki peluang mendapat kerja yang tinggi, calon lulusan SMK perlu 

proses yang harus dilalui, melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran.  

 

PELATIHAN DI SMK 

            Pada kisaran tahun 1999 arah SMK  yang semula berorientasi pada demand driven 

mulai berubah menjadi supply driven, artinya dari SMK yang semula berorientasi pada 

mata pelajaran, dan berkesan ‘sendiri’, melakukan pembenahan dengan berorientasi basis 

kompetensi dan berkolaborasi dengan industri – industri serta lembaga pelatihan yang 

lain dalam melaksanakan tugasnya. Penyiapan kompetensi  bagi siswa oleh SMK disusun  

dari ketersediaan kurikulum  dan silabus yang relevan, ketersediaan tenaga pendidik, 

ketersediaan alat dan ruang praktik, ketersediaan perangkat pembelajaran, pemilihan 

model – model pembelajaran sampai tersedia alat evaluasi yang tepat. 

              Pelatihan keterampilan di SMK tertuang dalam kegiatan pembelajaran yang 

mengimplementasikan KD 4 tentang keterampilan dan praktik. Pengemasan kegiatan 

pelatihan/ praktik yang berorientasi Work Base Learning (WBL) atau pembelajaran 

berbasis kerja, yang dikemas dengan  model pembelajaran Project Base Learning, Praktek 

Kerja Industri, Magang dan sebagainya. 

              Pembelajaran berbasis kerja (WBL), diasumsikan sebagai bentuk pembelajaran 

yang membentuk keterampilan siswa melalui berbagai kegiatan pada kondisi tertentu 

sehingga siswa mendapat pengalaman  langsung satu bidang pekerjaan, untuk mengambil 

langkah  inovatif dan mandiri dalam upaya pemecahan permasalahan, dan mengevaluasi 

hasil pekerjaan yang dilakukan. Pembelajaran berbasis kerja memberikan banyak manfaat 

bagi siswa diantaranya: (1) siswa mampu mengenali kemampuan dirinya; (2) 

mengembangkan praktek berpikir kritis dan positif; (3) mampu bekerja dalam tim;  (4) 

perbaikan dan pengembangan keterampilan; (5) mengamati sikap prosedural yang 

diinginkan perusahaan atau dunia industri; (6) meningkatkan motivasi untuk belajar yang 

lebih dalam pada jenjang selanjutnya. Penerapan WBL pada  model pembelajaran 

berbasis proyek (PjBL) dibuktikan dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 

(Gangga,2013). Sintaks atau alur pembelajaran pada pembelajaran berbasis kerja atau 

Work Based Learning (WBL) adalah berikut ini,  
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                                       Gambar. 1. Diagram alur Work Based Learning 

                            Sumber : Diskusi perkuliahan minggu ke 12 Landasan Pembelajaran  

 

           Kegiatan magang atau Praktik Industri sebagai salah satu  dari kegiatan 

pembelajaran berbasis kerja di SMK juga  turut menentukan peningkatan kompetensi 

yang dibutuhkan.  Menurut  ( Irianti, 2015), pemilihan tempat Praktik Kerja Industri yang 

relevan dapat meningkatkan kompetensi siswa SMK. Melalui  Prakerin  siswa SMK 

mendapat  2 keuntungan; (1) Prakerin pada industri yang relevan siswa  melaksanakan 

pelatihan dengan dibimbing langsung oleh praktisi dan ahli di bidangnya; (2) siswa 

merasakan langsung lingkungan kerjanya, sehingga belajar untuk bekerjasama, 

berkomunikasi, untuk memecahkan masalah pada pekerjaannya secara mandiri  dan 

memperoleh gambaran profesi yang akan diterjuni kelak. Bagi sekolah, dapat 

meningkatkan efisiensi dalam menyiapkan lulusan yang terampil, unggul dan mandiri. 
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                 Manajemen SMK juga  perlu untuk membangun network dengan institusi 

pasangan  yang bersifat mutualisme  supaya siswa SMK dapat memperoleh pengalaman 

kerja yang sebenarnya sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh dan merasakan situasi 

kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya. Sedangkan manfaat pengembangan  

networking oleh sekolah diantaranya cukup efisien dan efektif untuk memperoleh data 

informasi kebutuhan lapangan kerja ( Arifin, 2011). Maka sekolah juga harus mengambil 

langkah strategis untuk menyusun target ke depan supaya para lulusannya dapat diserap 

oleh dunia kerja melalui jalinan kerja sama yang luas dengan menjalin networking yang 

efektif.         

        

KESIMPULAN 

           Globalisasi merupakan proses pertukaran pemikiran, produk atau budaya tanpa 

batas yang melibatkan dimensi ideologi, ekonomi dan teknologi. Akibat globalisasi 

persaingan untuk mendapatkan kesempatan kerja sangat ketat. Sosok pekerja yang 

dibutuhkan oleh industri dan perusahaan  pada era global yaitu sosok pekerja yang 

mandiri,terampil, dan inovatif. 

           Siswa SMK sebagai sosok yang dibina dan dilatih untuk memasuki dunia kerja, 

supaya  mampu berkompetisi pada dunia kerja, harus  mampu membaca peluang kerja, 

memiliki bekal ketrampilan yang optimal, baik berupa soft skills ataupun hard skills. 

              Pendidikan dan pelatihan oleh SMK basis kerja (Work Based Learning WBL) 

melalui bentuk  model pembelajaran berbasis proyek (PjBL), Prakerin, magang dan 

sebagainya , sangat efektif untuk membekali siswa SMK menguasai keterampilan dan 

teknologi terkini dalam menghadapi tantangan dan peluang pada era globalisasi, karena 

pada pendidikan dan pelatihan yang berbasis kerja memiliki kelebihan yaitu memberikan 

kesempatan pada siswa untuk turut mengevaluasi hasil pekerjaannya sendiri. Dengan cara 

ini siswa mampu bertindak dan berpikir kreatif, mandiri, serta handal dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya. 
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ABSTRAK 

 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan upaya untuk 

meningkatkan kinerja dengan memberikan bekal keterampilan dan pengeta-huan 

yang relevan dengan kebutuhan. Pendidikan kejuruan jelas lebih mengarah pada 

education for learning a living dan mendorong adanya perubahan demi 

perbaikan dalam upaya penyesuaian diri dengan perubahan. Pendidikan kejuruan 

adalah pendidikan yang dikembangkan untuk menyiapkan dan/atau 

meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja terlatih 

memasuki dunia  kerja. Reposisi pendidikan kejuruan  ditujukan untuk menata 

ulang (re-engineering) sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang 

permeable dan fleksibel.  Sebagai realisasi di dalam memenuhi tuntutan dunia 

kerja maka dalam perancangan penyelenggaraan pendidikan di SMK harus 

mengakomodasi pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di dunia kerja sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Kata kunci : kualitas SDM, penyelenggaran pendidikan, SMK 

 

 Konsep pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada hakekatnya mengacu 

pada pandangan holistik. Sejalan dengan itu, Gilley dan Eggland (1989:6) dalam 

Tjiptoherjanto dan Sutyastie (1998) mengungkapkan ada 3 katagori dalam konsep SDM. 

Pertama, pemanfaatan SDM, berkaitan dengan hasil yang diinginkan dari setiap bidang 

yaitu peningkatan pengembangan kompetensi, keahlian serta penyerapan perubahan 

sikap, pember-dayaan dan perbaikan. Kedua, perencanaan dan forecast SDM, berkaitan 

dengan SDM di masa yang akan datang dan perencanaan yang sesuai untuk penerimaan, 

seleksi, training dan peningkatan karier. Ketiga, pengembangan SDM berkaitan dengan 

persiapan melalui kegiatan-kegiatan belajar dari SDM untuk posisi yang sekarang, tugas-

tugas kerja di masa yang akan datang selain meningkatkan secara pribadi melalui 

pendidikan. 

Pengembangan menurut Stewart (1994)merupakan upaya untuk meningkatkan 

kinerja dengan memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan 

kebutuhan. Karyawan atau SDM yang ada menurut Craig (1987) harus memahami benar 

tentang bidang garapan perusahaan, apakah operasinya berskala internasional, apakah ada 
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marketnya, dan apakah dapat berkompetisi dengan SDM yang ada dengan mengikuti 

aturan yang ada. 

Pendapat-pendapat di atas menegaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan 

di Indonesia tentu saja sangat tergantung pada pengembangan SDM. Untuk 

mengembangkan SDM tantangan yang dihadapi amat luas dan kompleks sebagaimana 

dikemukakan oleh Tjiptoherjanto dan Sutyastie (1998): 

Pertama; peningkatan kesejahteraan melalui industrialisasi dan perlunya meningkatkan 

nilai tambah. Suasana ketidakpastian alam ekonomi dunia yang ditandai dengan resesi 

dunia yang berkepanjangan, menuntut kemampuan bangsa Indonesia untuk 

meningkatkan produktivitas nasional. Sumber daya alam  yang tidak lagi menjadi 

sandaran utama membangun bangsa Indonesia harus mengalihkan pilihan dengan 

meningkatkan nilai tambah produk-produk Indonesia dengan mendayagunakan 

keterampilan dan keahlian dalam berbagai bidang. Peningkatan nilai tambah ini amat 

diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi 

sebagai upaya memelihara dan meningkatkan pem-bangunan yang berkelanjutan. 

Orientasi nilai tambah yang akan meningkatkan keunggulan komparatif  hanya dapat 

dicapai dengan keunggulan SDM dalam menguasai ilmu pengetahu-an dan teknologi 

tepat guna (Djojonegoro, 1996). Perlu diingat dalam era global sekarang, produktivitas 

belum cukup untuk meningkatkan keunggulan, perlu didukung kemampuan bersaing 

secara global. 

Kedua; perubahan struktur masyarakat berdimensi ganda menimbulkan berbagai 

perubahan mendasari dari berkembangnya sektor-sektor industri yang ditandai dengan 

jenis-jenis jabatan baru yang semakin beragam yang memerlukan jenis keterampilan dan 

keahlian baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Djojonegoro, 1996). 

Ketiga; persaingan global yang semakin ketat. Tantangan ketiga adalah meningkatkan 

daya saing bangsa dalam menghasilkan produk-produk yang bermutu sebagai hasil dari 

penguasa-an iptek. 

Keempat; penjajahan dalam penguasaan iptek. Tantangan lain yang cukup mendasar 

adalah terjadinya gejala imperialisme dalam penguasaan iptek (science and technology 
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imperialism). Telah disadari bahwa dalam era persaingan bebas, kelemahan dalam 

penguasaan iptek disebabkan oleh kelemahan dalam kualitas SDM merupakan ancaman 

yang nyata bagi bangsa Indonesia dalam menentukan masa depannya (Djojonegoro, 

1996). 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, yang paling menentukan adalah kualitas 

tenaga kerja yang handal. Kualitas tenaga kerja akan sangat menentukan dalam 

menghasilkan kualitas barang yang mampu bersaing secara global. Tenaga kerja dengan 

kualitas dan daya saing tersebut membutuhkan pengembangan inisiatif, kreativitas, 

percaya diri, tanggung jawab, mudah menyesuaikan diri, siap menerima pengetahuan 

baru, sadar terhadap kualitas, mampu bekerjasama, dapat mempersiapkan diri untuk 

mengambil keputusan, dapat mengerti suatu sistem yang kompleks, mempunyai 

kemampuan berkomunikasi dan mempunyai spirit untuk bekerja dalam kelompok (Avis, 

1997; King, 1993).  

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk bekerja pada berbagai bidang 

pekerjaan dimana seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan dan 

memberi kontribusi produktif kepada masyarakat dan dunia usaha dan industri yang 

membutuhkan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dikembangkan untuk 

menyiapkan dan/atau meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia sebagai tenaga 

kerja terlatih memasuki dunia  kerja yang menguntungkan bagi dirinya. Dimasa yang 

akan datang orientasi pengembangan pendidikan kejuruan akan diarahkan kepada  

program-program keahlian yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap 

kerja, pengalaman, wawasan, cara-cara berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif 

baik secara oral dan tertulis, berjiwa entrepreneurship, mampu mengakses dan 

menganalisis informasi, memiliki rasa ingin tahu dan mampu berimajinasi, serta memiliki 

jaringan yang dapat membantu diri siswa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 

pilihannya. Siswa pendidikan kejuruan cenderung mencari dan memilih  program 

keahlian yang memiliki prospek karir yang baik dan menguntungkan di masa depan 

(Smith-Hughes:1917; Thompson: 1973; Gill, Dar, & Fluitman: 2000; Dedi Supriadi: 

2002). 

 Pendidikan kejuruan memiliki ciri-ciri antara lain: (1) mengembangkan 

keterampilan, kecakapan, sikap (attitude), apresiasi kerja, kebiasaan kerja, bermakna, dan 

produktif; (2) mempersiapkan seseorang untuk bekerja; (3) memberdayakan individu 
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untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak; (4) berkaitan dengan 

kebutuhan pekerjaan atau jabatan; (5) ada pengawasan dari masyarakat luas; dan (6) 

menguntungkan bagi diri siswa sebagai pekerja. Dengan demikian apresiasi terhadap 

jenis-jenis pekerjaan dan jabatan sangat penting bagi masyarakat pendidikan kejuruan. 

Kesadaran bahwa orang hidup butuh bekerja merupakan bagian pokok  dari pendidikan 

kejuruan. Pendidikan kejuruan menjadi tanpa makna jika masyarakat, penyelenggara, dan 

siswa kurang memiliki apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan, serta  cara  bekerja yang 

benar dan produktif sebagai kebiasaan (habbit) hidup. Pendidikan kejuruan harus mampu 

meletakkan cara-cara berfikir, berkata, dan bertindak berdasarkan kompetensi terpola 

sebagai kebiasaan yang kemudian menjadi karakter yang menguntungkan.    

Visi Departemen Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah, sedangkan tujuan pendidikan 

menengah kejuruan di Indonesia adalah untuk menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah 

yang memiliki kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Undang-undang No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan Sekolah Menengah 

Kejuruan terutama menyiapkan peserta didik memasuki lapangan pekerjaan.  

Program TVET (Technical and Vovational Education and Training)  

diselenggarakan dengan sangat fleksibel, program-programnya dilaksanakan tanpa 

memandang perbedaan gender. TVET merupakan komponen integral dari pembelajaran 

seumur hidup dan  memain-kan peran penting dalam membantu individu dan negara 

untuk mencapai budaya damai, pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, 

kohesi sosial dan kewarganegaraan internasional. Saat ini sistem pendidikan mengacu 

pada persiapan  pendidikan universitas walaupun mayoritas siswa mengarah pada 

pengadaan tenaga kerja Di banyak negara, prestise dan status terus melekat pada 

pendidikan universitas, dan orang-orang muda (dan orang tua mereka) mencari jalur karir 

dalam  pekerjaan (Heinz, Kelle, Witzel& Zinn, 1988; King, 1993; Morris, 1996). 

Menurut Wardiman (1998: 32) pendidikan kejuruan dikembangkan melihat 

adanya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Pendidikan kejuruan melayani tujuan 

sistim ekonomi, wahana pengembangan SDM, peka terhadap dinamika kontemporer 

masyarakat. Dengan demikian pendidikan kejuruan juga harus adaptif terhadap 
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perubahan-perubahan dan difusi teknologi, mempunyai kemanfaatan sosial yang luas. 

Sebagai pendidikan yang diturunkan dari  kebutuhan ekonomi pendidikan kejuruan jelas 

lebih mengarah pada education for learning a living.   Pendidikan kejuruan mendorong 

adanya perubahan demi perbaikan dalam upaya penyesuaian diri dengan perubahan.  

Salah satu pokok pikiran yang tertuang dalam pengembangan pendidikan 

kejuruan menjelang 2020, adalah adanya tuntutan sistem pendidikan kejuruan yang 

dipacu oleh dunia usaha/industri. Konsekuensi atas tuntutan tersebut adalah bahwa sistem 

diklat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu menyiapkan lulusannya 

untuk memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri baik secara nasional maupun 

internasional.   

Kehadiran SMK sekarang ini semakin didambakan masyarakat, terutama yang 

berkaitan dengan dunia kerja. Dengan catatan bahwa lulusan pendidikan kejuruan 

memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan 

sesuai dengan bidangnya. SDM unggul yang diharapkan ini sebagai upaya untuk 

menjawab tantang-an terhadap kritik bahwa perluasan kesempatan belajar di SMK 

cenderung telah menyebab-kan pengangguran terdidik daripada bertambahnya tenaga 

produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Padahal tingkat keberhasilan 

pembangunan nasional Indonesia di segala bidang akan sangat bergantung pada SDM 

sebagai aset bangsa dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh 

SDM yang dimiliki. 

Fenomena di atas diperkuat oleh pendapat Imel (1993) yang mengemukakan 

tentang penyelenggaraan pendidikan kejuruan dalam pencegahan dropout. Hasil 

penelitian menun-jukkan bahwa suatu sistem pendukung pendidikan kejuruan yang 

meningkat harus menggambarkan kondisi sebagai berikut: bimbingan dan nasehat, 

pengaturan dan disiplin siswa, kolaborasi masyarakat, keterlibatan orang tua dan 

keluarga, penjadwalan yang fleksibel dan jumlah kelas yang memadai. 

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya pembaharuan penyelenggaraan  

pendidikan kejuruan harus dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan 

perkembangan IPTEKS dan tuntutan masyarakat yang dinamis. Kebijakan link and match 

bagi SMK, telah memberikan penegasan terhadap perlunya keterkaitan yang nyata antara 

penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat terutama dunia usaha dan 

industri yang akan men-jadi dunia kerja para lulusan. Link and Match sebagai dasar 
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pembaharuan pendidikan kejuruan dilaksanakan dengan dual-based program, 

pendewasaan manajemen sekolah, pengembangan unit produksi. Terjadi penataan dan 

pembaharuan dimensi-dimensi pendidikan kejuruan dari: (1) “Supply Driven ke Demand 

Driven; (2) pendidikan berbasis sekolah (school based) menjadi pendidikan berbasis 

ganda (dual based); (3) pengajaran berbasis mata pelajaran (subject matter) menjadi 

pengajaran berbasis kompetensi (competencies based); (4) program dasar yang sempit 

(narrow based) ke program dasar yang mendasar (broad based); (5) pendidikan formal 

yang kaku menjadi pendidikan formal yang luwes (multi entry-multi exit); (6) tidak 

mengakui keahlian dari   luar sekolah menjadi mengakui kompetensi yang diperoleh dari 

manapun dan dengan cara apapun (recognition of prior learning=RPL); (7) pemisahan 

yang tegas antara pendidikan dan latihan menjadi pengintegrasian pendidikan dan latihan; 

(8) pendidikan bersifat terminal (dead end) menjadi pendidikan berkelanjutan (bridging 

program); (9) manajemen terpusat (sentralistik) menjadi manajemen mandiri 

(desentralistik).  

Proses pendidikan yang dilaksanakan di SMK dapat dikembangkan melalui 

imple-mentasi pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di luar sekolah (pembelajaran 

di dunia kerja). Pendekatan ini dilakukan dalam upaya memberikan pengalaman belajar 

kepada peserta didik baik secara konseptual maupun kontekstual, sehingga peserta didik 

dan lulusan memiliki kompetensi yang komprehensif meliputi kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotor sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajarinya. 

 

PEMBAHASAN 

1. Dasar Kebijakan Pendidikan Kejuruan 

Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia,  penyelenggaraan pendidikan 

dapat dibedakan dalam dua kelompok pendidikan, yaitu: (1) pendidikan akademik, dan 

(2) pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan penyelenggaraan program 

pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik mengembangkan potensi 

akademik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan 

profesional merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik meningkatkan potensi kompetensi sesuai bidang keahliannya. Pendidikan 

profesional ini termasuk dalam kategori penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi 

dunia kerja.  

Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja di Indonesia, 
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terdapat dua istilah pendidikan yang digunakan, yaitu: pendidikan kejuruan dan 

pendidikan vokasi. Dalam Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas  Nomor 20 Tahun 2003 

dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, sedangkan pendidikan vokasi 

merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki 

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 

Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan 

formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu: pendidikan 

menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan 

vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada 

pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya. Uraian di atas 

menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi merupakan 

penyelenggaraan program pendidikan yang terkait erat dengan ketenagakerjaan. Menurut  

Kuntoro sebagaimana dikutip Soeharsono (1989), hubungan antara jenjang pendidikan di 

sekolah dengan ketenagakerjaan dapat diilustrasikan seperti Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Piramida Ketenagakerjaan dan Jenjang Pendidikan Sekolah 

Gambar 1. Piramida jenjang pendidikan di sekolah dengan ketenagakerjaan 

 

Kebijakan pokok tentang Pendidikan Kejuruan di Indonesia telah dirumuskan 

dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 

Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
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Sistem Ganda pada SMK, dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

a. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 

Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989, pendidikan 

kejuruan telah masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional secara hukum, yaitu jenis pendi-

dikan yang termasuk dalam jalur pendidikan sekolah (Pasal 11 ayat 1). Dalam pasal 11 

ayat 3 disebutkan bahwa: “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan peser-ta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”. Pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) belum sepenuhnya menghasilkan pembaharuan 

wawasan pengelolaan pendidikan kejuruan melalui pembentukan lembaga pendukung 

PSG, penyusunan perangkat lunak, peningkatan kesempatan kerja di industri, 

peningkatan mutu dan pengakuan di masyarakat melalui uji sertifikasi, peningkatan 

animo masyarakat, penataan pengembangan manajemen, prakerin bagi guru SMK, 

pelaksanaan unit produksi, pemasyarakatan PSG, gebyar SMK belum berjalan lancar. 

Reposisi pendidikan kejuruan selanjutnya ditujukan untuk menata ulang (re-engineering) 

sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang permeable dan fleksibel dengan 

menerapkan pola pembelajaran berbasis kompetensi (competency based training/CBT) 

sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas SDM wilayah/daerah. Re-

engineering pada akhirnya diharapkan SMK berkembang menjadi Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPPKT) (Gatot Hari Priowirjanto, 2001: 4). 

b. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 

Dalam PP 29/1990 ini, pendidikan kejuruan hanya dijelaskan pada tiga tempat. 

Pasal 1 ayat 3 menyatakan “pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada 

jenjang pendi-dikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa 

untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan 

menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja 

serta mengembangkan sikap profesional. Dalam pasal 7 diatur syarat-syarat pendirian 

SMK. 

c. Keputusan Mendikbud No 323/U/1997 

Keputusan Mendikbud memiliki kelebihan yaitu lengkapnya kmponen dalam 

penye-lenggaraan pendidikan sistem ganda, yang terdiri dari ketentuan umum, tujuan 

penyelengga-raan program, kerjasama, peserta, instruktur, MPK, penilaian dan sertifikasi, 
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pengelolaan, pengawasan, insentif, serta pengembangan dan peningkatan mutu. 

d. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 

Dalam Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 15 dijelaskan bahwa “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu”. Tujuan ini ber-implikasi kepada perlunya dikembangkan suatu pendidikan 

kejuruan yang memiliki kualifi-kasi lulusan (SDM) sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

Kebijakan Pendidikan Kejuruan masa Orde Reformasi diletakkan pada 

pengembangan SMK menjelang 2020 dimana industri berperan aktif dalam 

pengembangan standar kompetensi, penyusunan bahan ajar, pengujian dan sertifikasi. 

Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan keterampilan berbasis kompetensi. Peningkatan 

mutu SMK, dan peningkatan kinerja melalui penerapan TQM dan ISO 9001.  

Pada tahun 2004 ada kebijakan  pergantian Kurikulum SMK 1999 dengan 

Kurikulum berbasis kompetensi Kurikulum SMK 2004. Setelah keluar Permendiknas No. 

22, 23, 24;  BSNP mengeluarkan pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang dikenal dengan KTSP yang mulai digunakan pada tahun 2007. KTSP 

adalah kurikulum berdiversifikasi sesuai kebutuhan daerah dan satuan pendidikan. 

Kurikulum ini lebih memberi peluang  teradopsinya kebutuhan daerah. Daerah dapat 

mengembangkan kurikulum pendidikan SMK yang lebih fokus kepada kebutuhan 

pengembangan SDM daerahnya. Perubahan pengelolaan kurikulum pendidikan SMK  

dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik masih banyak kendala. Kesempatan 

pengelolaan secara desentralistik belum ditangkap sebagai peluang perbaikan pendidikan 

SMK. Justru sebaliknya masih menjadi hambatan. Hambatannya terletak pada kesiapan 

tingkat satuan pendidikan SMK untuk mengembangkan kurikulum.   

Sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan  UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan 

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan   antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah secara hukum pendidikan di Indonesia sudah harus diselenggarakan 

secara desentralistik. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu 

layanan dan kinerja pendidikan untuk pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi 

pendidikan secara otonom. Otonomi pendidikan meletakkan tantangan kepada 

pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta 



 

666 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

satuan pendidikan  berbasis keunggulan lokal (UU Sisdiknas Pasal 50 ayat 5). Pemerintah 

kabupaten/kota melakukan peningkatan secara berencana dan berkala untuk 

meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar 

bangsa dalam peradaban dunia (penjelasan Pasal 35 ayat 1). Dalam rangka lebih 

mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada 

penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal (penjelasan 

PP 19 Pasal 91 ayat 1). 

2. Tuntutan Perkembangan  Pendidikan Kejuruan 

Secara langsung dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi menuntut pula 

perkembangan pendidikan kejuruan, ditinjau dari tatanan kehidupan umumnya dan 

tatanan perekonomian pada khususnya yang sedang mengalami pergeseran paradigma ke 

arah global. Pergeseran ini harus diantisipasi sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan persaingan dalam perdagangan bebas yang memerlukan kekuatan daya saing 

yang tangguh antara lain kemampuan manajemen, teknologi dan SDM. 

Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam menyiapkan SDM yang tangguh 

untuk menghadapi persaingan bebas. Termasuk SMK sebagai pendidikan kejuruan yang 

menyiapkan peserta didik atau SDM yang memiliki kemampuan kerja sebagai tenaga 

kerja tingkat menengah sesuai dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri. Upaya untuk 

memperta-hankan SMK yang dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, dalam hal 

ini SMK harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik seperti yang 

diuraikan pada prinsip-prinsip Prosser (Djojonegoro, 1998). Selanjutnya kebijakan 

pemerintah dalam pendidikan kejuruan dan keahlian termasuk politeknik terus diperluas 

dan ditingkatkan mutunya. Dikembangkan kerjasama antara dunia pendidikan kejuruan 

dengan dunia usaha dunia industri (DU-DI). Pengembangan sekolah seutuhnya dilakukan 

dengan pembenahan Kuriku-lum SMK yang mengarah pada tiga komponen yaitu: (1) 

Pembentukan watak Indonesia secara normatif; (2) komponen keterampilan dasar; dan 

(3) komponen keterampilan produktif yang mengikuti kebutuhan pasar kerja dan dikelola 

secara pragmatik.   

 3. Pembaharuan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan di SMK 

Wawasan pengembangan SDM dalam frame kebijakan link and match berencana 

dan berusaha menempatkan pendidikan kejuruan sebagai sub-sistem pembangunan 
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nasional. Pengembangan SDM menuntut penyelenggaraan pendidikan di SMK tidak 

sebatas proses persekolahan sebagai layanan sosial pemenuhan kebutuhan akses 

pendidikan dan kewajiban belajar bagi masyarakat, tetapi lebih kepada kesungguhan 

untuk meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing  memperebutkan pasar tenaga 

kerja dan bersifat produktif. Masih sejalan dengan pemikiran  Wardiman (1998), SMK 

harus dapat diprogramkan  untuk menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi 

penguasaan IPTEK, produktif, sebagai aset bangsa berpenghasilan sendiri, unggul dalam 

kompetisi menghadapi persaingan global, berkembang secara berkelanjutan. Secara terus 

menerus SMK harus mengukur kualitas pendidikannya menggunakan ukuran atau standar 

dunia kerja, cara kerja sesuai persyaratan teknis dunia kerja. Dengan demikian diklat di 

SMK membutuhkan pengujian oleh pihak dunia kerja dalam bentuk uji kompetensi.   

Ditinjau dari perspektif perkembangan kebutuhan pembelajaran dan aksesibilitas 

dunia usaha/industri, sekurang-kurangnya ada tiga dimensi pokok yang menjadi 

tantangan bagi SMK, baik dalam konteks regional maupun nasional, diantaranya: 

1) Implementasi program pendidikan dan latihan harus berfokus pada pendayagunaan 

potensi sumber daya lokal, sambil mengoptimalkan kerjasama secara intensif dengan 

institusi pasangan. 

2) Pelaksanaan kurikulum harus berdasarkan pendidikan yang lebih fleksibel sesuai 

dengan trend perkembangan dan kemajuan teknologi agar kompetensi yang diperoleh 

peserta didik sebelum dan sesudah mengikuti program pendidikan dan latihan 

memiliki daya adaptasi yang tinggi. 

3) Program pendidikan dan latihan harus berorientasi mastery learning (belajar tuntas) 

de-ngan melibatkan peran aktif – partisipatif para stakeholders pendidikan termasuk 

opti-malisasi peran Pemerintah Daerah untuk merumuskan pemetaan kompetensi 

ketenaga-kerjaan di daerahnya sebagai input bagi SMK dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan latihan berkelanjutan. 

Pemisahan teori kejuruan dengan prakteik kejuruan sebagai akibat pengaruh dari 

konsep taksonomi Bloom menyebabkan kurang sambungnya antara teori dengan praktik 

kejuruan (Wardiman 1998: 12). Kompetensi peserta didik yang seharusnya utuh yaitu 

bisa melakukan sesuatu didasari pengetahuan dan sikap tidak terbentuk dengan baik. 

Diperlukan penguatan dan keutuhan apa yang harus diketahui (know) dan apa yang harus 

dikerjakan (do) agar menjadi apa (be). Jumlah pelajaran matematika yang sangat sedikit 



 

668 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir logis sehingga lulusan SMK  menjadi tidak 

bisa berkembang atau kurang adaptif dengan perkembangan dan perubahan pekerjaan di 

tempat kerja. Akibatnya saat ini Direktorat PSMK mendorong penguatan dan peningkatan 

jumlah jam dan mutu pelaksanaan mata pelajaran matematika. 

Untuk mencari solusi dari tantangan tersebut, SMK sebagai salah satu 

penyelenggara pendidikan kejuruan harus mampu memberikan layanan pendidikan 

terbaik walaupun dengan kondisi fasilitas yang sangat beragam.  Layanan pendidikan 

harus diberikan secara optimal baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di 

dalam memberikan pengalaman be-kerja pada pembelajaran di luar sekolah 

(pembelajaran di dunia kerja). 

a. Pembelajaran di Sekolah  

a.1.Pengembangan Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran  ini berkaitan dengan cara atau sistem penyampaian isi 

kuriku-lum dalam upaya pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan. Pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan di SMK adalah pembelajaran berbasis kompetensi. 

Pendekatan pembelajaran harus menganut  pembelajaran tuntas (mastery learning) untuk 

dapat menguasai ilmu pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skills) 

agar dapat bekerja sesuai profesinya seperti yang dituntut suatu kompetensi. Untuk dapat 

belajar secara tuntas dikembangkan prinsip sebagai berikut: 1) Learning by doing (belajar 

melalui aktivitas/pengalaman yang nyata, yang memberikan pengalaman belajar 

bermakna), dikem-bangkan menjadi pembelajaran berbasis produksi. 2) Individualized 

learning (pembelajaran dengan  memperhatikan keunikan individu) dilaksanakan dengan 

sistem modular. 

Pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dan diimplementasikan pada 

pembela-jaran program produktif di SMK yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan 

standar kompetensi nasional diantaranya Competency Based Training dan Production 

Based Training. 

Competency Based Training merupakan proses pengajaran yang perencanaan, 

pelak-sanaan dan penilaiannya mengacu kepada penguasaan kompetensi peserta didik. 

Tujuan dari pendekatan ini adalah agar kegiatan yang dilakukan dalam proses pengajaran 

benar-benar mengacu dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai penguasaan 

kompetensi yang telah diprogramkan bersama antara sekolah dengan du/di. 
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Production Based Training merupakan proses pembelajaran keahlian atau 

keterampil-an yang dirancang berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang 

sesungguhnya (real job) untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tuntutan 

pasar atau konsumen. Tujuan dari Production Based Training adalah: (1) membekali 

peserta dengan kompetensi yang sepadan dengan tuntutan dunia kerja sekaligus 

menghasilkan produk/jasa yang laku dijual. (2) Menanamkan pengalaman produktif dan 

mengembangkan sikap wirausaha, melalui pe-ngalaman langsung memproduksi 

barang/jasa yang berorientasi pasar (konsumen). 

a.2. Pengembangan Media Pembelajaran 

Di samping pendidikan yang menjadi perhitungan guru SMK dalam 

melaksanakan pembelajaran di sekolah, juga pemilihan dan penggunaan media 

pembelajaran perlu diperhi-tungkan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Media pembelajaran harus menantang siswa dalam mengembangkan daya pikir dan 

kreativitasnya sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing, sehingga 

menumbuhkan minat dalam menekuni bidang keahliannya. Media yang menarik siswa 

dalam usia muda harus sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, seperti media 

berbasis IT. 

1. Penggunaan Komputer sebagai Media Pembelajaran 

Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dikenal dengan nama 

pengajaran dengan bantuan komputer (Computer Assisted Instruction – CAI atau 

Computer Assisted Learning- CAL). CAI yang dikembangkan dalam pembelajaran dapat 

berbentuk tutorial, drills and practice, simulasi dan permainan. Program simulasi dengan 

bantuan komputer merupakan upaya untuk menyamai proses dinamis yang terjadi di 

dunia nyata, misalnya siswa menggunakan komputer untuk mensimulasikan 

menerbangkan pesawat terbang atau melakukan simulasi usaha. Permainan instruksional 

dirancang dengan cara menggabungkan aksi-aksi permainan video dan keterampilan 

pengguna papan ketik pada komputer. Siswa dapat menjadi terampil mengetik karena 

dalam permainan, siswa dituntut untuk meng-input data dengan mengetik jawaban atau 

perintah dengan benar. 

2. Internet sebagai Media Pembelajaran 

Penggunaan internet sebagai media pembelajaran harus mampu menjadi perantara 

terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru dengan siswa, siswa dengan 



 

670 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

siswa, dan siswa dengan sumber belajar sebagai karakteristik dalam kegiatan 

pembelajaran. Harjito (2002) mengemukakan bahwa, kondisi yang harus mampu 

didukung oleh internet terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan 

dikembangkan, yang jika dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan 

komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan 

membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka 

mengerjakan tugas-tugas tersebut. Sebagai dasar untuk pemanfaat-an internet sebagai 

media pembelajaran dalam setting sekolah agar berhasil, perlu memperhatikan beberapa 

faktor berikut. 

1) Lingkungan, yang meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. 

2) Siswa atau peserta didik meliputi usia, latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, 

dan berbagai gaya belajarnya. 

3) Guru atau pendidik, meliputi latar belakang, usia, gaya mengajar, pengalaman dan 

perso-nalitinya. 

4) Teknologi, meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan koneksi ke internet, dan 

ber-bagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di 

sekolah. 

3. Pengembangan Penilaian Hasil Belajar 

Kedua ciri pokok dari pendekatan pembelajaran yang diterapkan di SMK 

berimplikasi terhadap penilaian belajar di dalam mengukur kemampuan peserta didik. 

Departemen Pendidikan Nasional (2006:1) menjelaskan bahwa, “Pendekatan yang 

digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sangat berpengaruh 

terhadap sistem penilaian”. Kurikulum SMK dikembangkan dan dilaksanakan 

menggunakan pendekatan berbasis kom-petensi, maka sistem penilaian hasil belajar yang 

digunakanpun harus model berbasis kompe-tensi (Competency-based Assesment). 

Pelaksanaan penilaian hasil belajar berbasis kompetensi diarahkan untuk 

mengukur dan menilai performansi peserta didik dalam kemampuan kognitif, psikomotor 

dan afektif, baik secara langsung pada saat melakukan aktivitas belajar maupun secara 

tidak langsung, yaitu melalui bukti hasil belajar (evidence of learning) sesuai dengan 

kriteria kinerja (performance criteria). Kriteria kinerja tersebut harus sesuai dengan 

tuntutan dunia usaha dan industri yang telah dirumuskan dalam standar Kompetensi 
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Nasional (stakeholders), karena pada akhirnya kompetensi yang telah dikuasai peserta 

didik harus mendapat pengakuan dari pihak pemakai tenaga kerja. 

b. Pembelajaran di Dunia Kerja  

Pembelajaran di dunia kerja adalah suatu strategi dimana setiap peserta 

mengalami proses melalui bekerja langsung (learning by doing) pada pekerjaan yang 

sesungguhnya. Pelaksanaannya dinamakan Pendekatan Sistem Ganda (PSG)/ Praktik 

Industri sesuai dengan bidang keahlian yang dikembangkan. PSG adalah suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara 

sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian 

yang diperoleh melalui bekerja langsung, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian 

profesional tertentu. 

Dalam pelaksanaan PSG, kedua belah pihak secara sungguh-sungguh terlibat dan 

bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan program, tahap penyelenggaraan, 

sampai pada tahap penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik, serta upaya 

pemasaran tamatan-nya. Mengingat iklim kerja yang ada di sekolah berbeda dengan yang 

terjadi di dunia kerja, maka sekolah harus benar-benar menyiapkan peserta sesuai dengan 

karakteristik dan tuntutan dunia kerja tempat berlatih. Bukan hanya menyangkut dasar-

dasar kompetensi, tetapi juga menyangkut kesiapan fisik, mental, wawasan dan orientasi 

kerja yang benar. 

Di samping the dual system model (Greinert, 1994) yang dikenal di Indonesia 

dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), terdapat suatu model kerjasama antara lembaga 

pendidikan dan industri yang dikembangkan di Amerika Serikat, disebut model 

kooperatif (cooperative education). Pendidikan kooperatif tersebut mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Dilindungi oleh undang-undang yang kuat, sehingga baik sekolah maupun industri 

mempunyai ikatan legal yang harus dipatuhi. 

2) Memadukan pengajaran yang berorientasi pada lapangan kerja (occupationally  

oriented instruction) di sekolah dan pengalaman belajar yang berkaitan dengan 

pekerjaan (work-related learning experience) di industri. 

3) Kegiatan ini direncanakan dan di supervisi secara baik. 

4) Adanya pengaturan waktu antara kedua kegiatan secara berlapis-berulang, yang me-

mungkinkan siswa dapat belajar di sekolah sambl bekerja di industri. 
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5) Pengalaman belajar bekerja harus sesuai dengan program studi atau tujuan karir 

subjek didik. 

6) Adanya perjanjian pelatihan siswa (student training agreement) yang ditandatangani 

oleh siswa, orang tua, koordinator/sekolah, dan supervisor perusahaan. 

7) Diberikannya upah kepada siswa yang sedang bekerja oleh perusahaan yang 

bersangkut-an. (Humbert&Woloszyk, 1983 dalam Sonhadji). 

Pendidikan kooperatif ini dapat diterapkan bagi SMK yang memiliki kemampuan, 

potensi, kesiapan dan adanya dukungan industri sebagai institusi pasangan di dalam 

membe-rikan kesempatan praktik kerja sesuai dengan bidang keahlian.  

KESIMPULAN 

Dengan memperhatikan dimensi pembaharuan pendidikan kejuruan dalam 

kerangka pengembangan SDM maka perencanaan pembangunan pendidikan kejuruan 

harus melibatkan pihak dunia kerja agar pembangunan  SMK dengan berbagai jenis 

program, bidang, dan kom-petensi keahlian betul-betul sesuai atau relevan dengan 

kebutuhan. Penyusunan kurikulum sebagai basis program pendidikan  juga harus 

melibatkan dunia kerja karena dunia kerjalah yang lebih tahu kebutuhan kompetensi 

tamatan. Pendidikan di SMK sejak awal harus memberikan pengalaman belajar 

pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawsan pasar, wawasan nilai 

tambah, dan pembentukan etos kerja melalui learning by doing  bukan atas teori di kelas. 

Dari seluruh kajian yang berkaitan dengan pembaharuan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan pada Sekolah Menengah Kejuruan untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa, pendidikan kejuruan dikembangkan 

berdasar pada tuntutan kerja dunia kerja, yaitu dunia usaha dan dunia industri yang 

berkembang di masya-rakat. Sebagai realisasi di dalam memenuhi tuntutan dunia kerja 

tersebut, maka dalam perancangan penyelenggaraan pendidikan di SMK harus 

mengakomodasi pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di sekolah dan pembelajaran 

di dunia kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keberhasilan pendidikan dan pelatihan di SMK ditentukan dari kualitas SDM 

sebagai lulusan, dimana mereka harus mencerminkan individu yang berakhlah mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Lulusan SMK diharapkan 

mampu mengem-bangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga mereka memiliki 

kemampuan bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya. Lulusan SMK harus 
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mampu bersaing secara kompetitif, sehingga dapat memasuki dunia kerja baik pada dunia 

usaha maupun industri pada tingkat nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan pada 

tingkat internasional. 
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ABSTRAK 

 

Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi utara adalah sebuah daerah yang te

rus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pada bidang pendidikan kejurua

n, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Talaud, Sulawes

i Utara. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di 

Talaud, Sulawesi Utara adalah pemanfaatan SIA berbasis teknologi informasi. T

ujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model dalam meningkatkan 

kualitas SMK melalui pemanfaatan SIA berbasis teknologi informasi di Talaud, 

Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah survey dan observasi di semua 

SMK di Talaud, Sulawesi Utara, wawancara dengan kepala SMK, analisis SWO

T dari pemanfaatan teknologi informasi di SMK, dan pemodelan SIA. Hasil pen

elitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIA SMK di Talaud, Sulawesi Utara b

erdasarkan teknologi informasi adalah 0,11%. Model ini akan dilaksanakan pad

a penelitian selanjutnya untuk mendapatkan signifikansi peningkatan kualitas p

endidikan SMK di Talaud, Sulawesi Utara. 

 

Kata kunci:  model, SIA, teknologi informasi, SMK, Talaud 

 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi 

dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini berarti 

ada kesinambungan antara pendidikan yang diterima dengan kemampuan manusia 

dalam menerima pendidikan tersebut. Oleh karena itu sangat penting memfokuskan 

peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. 

Kompetensi merupakan kemampuan komprehensif untuk melakukan tugas 

sesuai dengan profesi yang dijalankan. Kemampuan tersebut terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai (Mulyasa, 2007). Berdasarkan teori kompetensi tersebut, 

ada empat kompetensi yang mestinya dimiliki oleh seorang guru sebagai landasan dalam 

menjalankan tugas-tugasnya yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional (Sagala, 2009). Upaya peningkatan mutu 

guru di sekolah kejuruan baik mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru 

kejuruan maupun kompetensi lulusan yang harus dicapai. 
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Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang memungkinkan warga 

sekolah berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sarana 

dan prasarana pendidikan bisa disebut dengan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah 

merupakan suatu usaha yang mencerminkan pelaksaanaan kurikulum secara lancar. 

Sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dan latihan keterampilan 

kejuruan yang memadai. 

Untuk mendapatkan pemahaman tentang kualitas pendidikan, berikut dikutip 

berbagai pengertian kualitas dari berbagai sumber. Kualitas dalam bahasa Indonesia 

disebut mutu. Kualitas berasal dari bahasa Inggris quality. Quality dalam berbagai kamus 

mempunyai arti, tiga diantaranya (1) suatu sifat atau atribut yang khas dan membuat 

berbeda, (2) standar tertinggi sifat kebaikan dan (3) memiliki sifat kebaikan tertinggi 

(Daulat Purnomo Tampubolon, 2001). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ”kualitas 

atau mutu diartikan (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajad (KUBI, 

1994).” 

Schippers (1994), mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan 

non akademis yang berorientasi pada praktek-praktek dalam bidang pertukangan, bisnis, 

industri, pertanian, transportasi, pelayanan jasa, dan sebagainya. Dalam Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa 

pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik 

terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Prosser (1949), mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan akan lebih efektif jika 

mampu merubah individu sesuai dengan perhatian, sifat dan tingkat intelegensinya pada 

tingkat setinggi mungkin, artinya setelah melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

para peserta latihan meningkat keterampilannya. Acuan keberhasilan suatu program 

pendidikan kejuruan menurut pendapat Lesgold (1996), yaitu harus memperhatikan : (1) 

Sasaran produk haruslah terdefinisi secara baik, akurat, dan jelas yang merupakan 

interaksi yang intens antara sekolah dengan masyarakat, (2) perlengkapan (sarana dan 

prasarana) yang dibutuhkan untuk mencapai yang telah ditetapkan haruslah mencukupi, 

sehingga merupakan unsur penjamin bahwa sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai 

secara baik, (3) spesifikasi tim sukses atau tim pelaksana program yang akan bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan sasaran haruslah lengkap dan jelas, (4) penelitian atau 
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pengkajian terus menerus dan berkesinambungan agar dapat diketahui, sehingga langka 

perbaikan dan penanggulangan dapat ditetapkan segera. 

Pada dasarnya pendidikan kejuruan menurut Indrajati Sidi (2003) berdasarkan 

kebutuhan nyata pasar keja. Untuk dapat merealisasikan program ini maka peran serta 

dunia usaha dan industri sangat diperlukan. Bahkan perlu mendudukkan mereka dalam 

posisi yang penting, sehingga program kejuruan ditawarkan benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem pendidikan kejuruan yang memberikan 

standar kompetensi nasional yang baku. Standar kompetensi, standar kurikulum dan 

standar pengujian dimaksudkan untuk menjamin bahwa sistem pendidikan kejuruan 

benar-benar memberikan kompetensi yang telah dibutuhkan oleh industri. Oleh 

karenanya ukuran mutu tamatan pendidikan kejuruan tidak hanya dilihat dari hasil Ujian 

Akhir Nasional., tetapi juga dari kompetensi yang dicapai. Ketercapaian kompetensi 

dilihat dari keterampilan. Setiap keterampilan yang dicapai diberikan sertifikat oleh 

lembaga yang berwenang seperti majelis pendidikan kejuruan nasional (MPKN). 

Kompetensi lulusan pendidikan kejuruan sebagai subsistem dari sistem 

pendidikan nasional menurut Depdikbud (2001) adalah : (1) penghasil tamatan yang 

memiliki keterampilan dan penguasaan IPTEK dengan bidang dari tingkat keahlian yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan, (2) penghasil tamatan yang memiliki 

kemampuan produktif, penghasil sendiri, mengubah status tamatan dari status beban 

menjadi aset bangsa yang mandiri, (3) penghasil penggerak perkembangna industri 

Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global, (4) penghasil tamatan dan sikap 

mental yang kuat untuk dapat mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Dikmenjur 

(2000) mengatakan bahwa hasil kerja pendidikan harus mampu menjadi pembeda dari 

segi unjuk kerja, produktifitas, dan kualitas hasil kerja dibandingkan dengan tenaga kerja 

tanpa pendidikan kejuruan. 

H.A.R. Tilaar (2002), menjelaskan pula bahwa seorang professional menjalankan 

pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan 

dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Sedangkan Oemar Hamalik (2006), 

mengemukakan bahwa guru professional merupakan orang yang telah menempuh 

program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara 

dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar. Dalam buku yang 

ditulis oleh E. Mulyasa (2008), kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu 
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mencakup empat aspek yaitu: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, 

Kompetensi Profesioanal , dan Kompetensi Sosial. Unjuk kerja guru menurut 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan 

profesional, (b) kemampuan sosial, dan (c) kemampuan personal (pribadi). 

Alisuf Sabri (1992), dalam jurnal Mimbar Agama dan Budaya mengutip 

pernyataan Mitzel yang mengemukakan bahwa seorang guru dikatakan efektif dalam 

mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk mendatangkan hasil belajar 

pada murid-muridnya. Untuk mengatur efektif tidaknya seorang guru, Mitzel 

menganjurkan cara penilaian dengan 3 kriteria, yaitu: presage, process dan product. 

Dengan demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang effektif apabila ia dari 

segi: presage, ia memiliki “personality attributes” dan “teacher knowledge” yang 

diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu mendatangkan hasil belajar 

kepada murid. Dari segi process, ia mampu menjalankan (mengelola dan melaksanakan) 

kegiatan belajar-mengajar yang dapat mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi 

product ia dapat mendatangkan hasil belajar yang dikehendaki oleh masing-masing 

muridnya. 

Dalam prakteknya meramalkan mutu seorang guru di sekolah tentunya harus 

didasarkan kepada effektifitas mengajar guru tersebut sesuai dengan tuntutan kurikulum 

sekarang yang berlaku, dimana guru dituntut kemampuannya untuk merumuskan dan 

mengintegrasikan tujuan, bahan, metode, media dan evaluasi pengajaran secara tepat 

dalam mendisain dan mengelola proses belajar mengajar, disamping itu guru juga harus 

mampu melaksanakan atau membimbing terjadinya kualitas proses belajar yang akan 

dialami oleh murid-muridnya (Alisuf Sabri 1992). 

Kualitas sekolah didukung pula dengan memanfaatkan informasi akademik yang 

berbasis IT. Adalah kewajiban bagi guru yang paling utama membuat persiapan 

pembelajaran yang bukan lagi secara manual atau dicetak saja melainkan dengan 

memanfaatkan IT. Hasil penelitian dalam jurnal (Syachbana, 2011), menjelaskan bahwa 

Sistem Informasi Akademik digunakan untuk mengelola data akademik yang berguna 

untuk mengambil sebuah keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi 

tersebut, baik bagi pihak akademik, pengajar, dan khususnya siswa. Serta berupa laporan 

yang dibuthkan pimpinan seperti laporan data siswa, laporan data pengajar, laporan 

jadwal, laporan absesnsi siswa dan laporan nilai siswa. 
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Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan belum begitu banyak 

digunakan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu alat 

penting dalam pendidikan akan dirasakan besar manfaatnya bagi guru dan siswa di 

sekolah. Dalam pemanfaatan teknologi informasi akademik sekolah di Sulawesi Utara 

masih belum banyak memanfaatkannya. Banyak sekolah-sekolah  yang masih 

menggunakan sistem manual dalam penyampaian informasi akademiknya mulai dari 

pengisian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pengaturan jadwal 

mengajar guru, jadwal pelajaran siswa, data guru, data siswa, nilai siswa dan lainnya yang 

berkaitan dengan administrasi sekolah. Dalam jurnal (Prakoso dan Cristianti:2008) 

menyatakan bahwa aplikasi sistem informasi akademik akan menangani beberapa 

layanan yang cepat dan tepat diantaranya, pendataan siswa, pencatatan nilai, layanan 

berita yang memuat informasi lembaga pendidikan yang ditujukan kepada orang tua 

siswa, pencatatan mata pelajaran (kompetensi dasar dan indikator).   

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) atau yang lebih 

dikenal dengan R&D, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menghasilkan produk yang 

dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi praktisi dalam menyelesaikan 

tugasnya (Soenarto, 2005). Menurut Borg and Gall (1988), penelitian pengembangan 

adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk 

yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Adapun secara umum tujuan dari 

penelitian pengembangan menurut Wasis (2004), adalah bukan untuk menguji suatu teori, 

namun untuk menghasilkan suatu produk, misalnya mengembangkan model 

pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran, dan lain-lain. 

Dari berbagai kajian menyatakan bahwa metode R&D merupakan pendekatan 

yang tepat untuk pengembangan proses belajar di lembaga pendidikan. Penelitian ini 

diharapkan akan bisa menghasilkan suatu model pembelajaran yang dapat mendukung 

pemecahan masalah yang ada di dunia pendidikan kejuruan, khususnya di remote area. 

Penelitian ini merupakan penilaian perubahan terhadap perilaku kinerja dimana 

peneliti sebagai subyek penelitian dan sekolah, guru serta murid SMK yang berada di 

remote area Kepulauan Talaud sebagai obyek. Adapun sasaran penelitian ini adalah 

perubahan tingkat kompetensi dengan implementasi model yang dihasilkan. 

 Kriteria pengembangan adalah (1) produk yang dikembangkan didasarkan pada 

masalah yang dijumpai dalam pembelajaran, (2) dikembangkan melalui perancangan dan 
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uji coba, (3) uji coba dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu uji ahli, uji empiris, dan uji 

lapangan, dan (4) produk yang dihasilkan adalah model. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R & D). 

Survei awal berupa studi pustaka dan survey lapangan. Survey lapangan untuk mengamati 

dan berdiskusi dengan praktisi guna menggali informasi tentang hambatan-hambatan 

yang dihadapi untuk mencari alternative pemecahan masalah. Hasil itu merupakan bahan 

kajian untuk membuat perencanaan model. Tahap pengembangan adalah tahap uji coba 

draft model, selanjutnya hasil uji coba draft digunakan untuk merevisi model yang 

dikembangkan. Tahapan-tahapan tersebut dikelompokkan menjadi tiga tahap utama yaitu: 

(1) studi pendahuluan dan perancangan model, (2) pengembangan model, dan (3) validasi 

model (Sukmadinata, 2006). Studi pendahuluan dilakukan pengumpulkan informasi 

tentang kondisi SMK di Kabupaten Kepulauan Talaud, jumlah guru produktif, dan peta 

kemampuan guru dan siswa. Kesimpulan hasil studi pendahuluan dijadikan dasar untuk 

merancang model pelatihan yang akan dikembangkan. Kegiatan itu meliputi survei 

pelaksanaan belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan siswa sebagai peserta 

didik. 

Kegiatan survei lapangan seperti pengumpulkan informasi, kejadian, dan 

permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di SMK yang berada 

pada remote area Kepulauan Talaud. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

angket, wawancara, dan studi dokumentasi.  

Perancangan model pelatihan meliputi tiga fungsi yaitu: (a) analisis kebutuhan 

pelatihan, penyusunan desain program pelatihan, dan penyusunan perangkat pelatihan, 

(b) proses desain, pelatihan kompetensi, penyusunan program tindak lanjut. Kegiatan itu 

untuk mempersiapkan bahan dan peralatan sesuai dengan kompetensi yang akan 

diajarkan, bahan ajar/modul/alat praga, alat tulis dan lembar penilaian. (c) implementasi 

tindak lanjut hasil pelatihan, monitoring dan evaluasi. 

Langkah-langkah pengembangan adalah: (a) membuat rancangan model 

pelatihan, (b) mengidentifikasi aktivitas pelatihan dan, (c) mengorganisasikan 

penyelenggaraan pelatihan. Pengembangan difokuskan pada fungsi pelaksanaan 
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pelatihan, dimana dalam proses belajar mengajar melibatkan widyaswara, instruktur, 

teknisi, dan panitia penyelenggara. Validasi model pelatihan dilaksanakan setelah uji 

coba. Hasil uji coba digunakan untuk merevisi dan memvalidasi model pelatihan yang 

dikembangkan. Proses evaluasi pada penelitian ini ditekankan pada penilaian produk atau 

karya akhir yang bertujuan: (a) membandingkan tingkat penguasaan kompetensi peserta 

antara kelas konvensional (kontrol) dengan kelas model, sehingga dapat diketahui model 

pelatihan mana yang lebih efisien dalam pelaksanaan pelatihan/diklat, dan (b) mengetahui 

kompetensi apa yang sudah dikuasai oleh peserta dan kompetensi mana yang belum 

dikuasai peserta. Format penilaian terdiri atas beberapa aspek yaitu: aspek persiapan, 

proses, produk, dan sikap. Untuk aspek penilaian dan sikap terdiri atas butir-butir 

penilaian yang sama untuk seluruh program keahlian, sedang aspek proses dan produk 

tergantung pada kompetensi dan program keahlian masing-masing. Pengelompokan kelas 

konvensional (kontrol) dengan kelas model harus mempunyai kesamaan jenjang ilmu 

pengetahuan, kesamaan kesediaan fasilitas, kesamaan pelayanan, pendampingan, 

peralatan dan bahan. Kemudian dilakukan uji coba produk untuk mendapatkan data yang 

akan dipergunakan bagi kepentingan revisi terhadap produk agar tercapai efektivitas dan 

daya tarik produk. 

Instrument pengumpulan data digunakan angket dilengkapi dengan hasil 

wawancara, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis statistik digunakan pada 

tahap awal, untuk menganalisis data-data, temuan, dan fakta yang berhubungan dengan 

penggunaan teknologi informasi (SIA). Analisis deskriptif digunakan pada tahap 

pengembangan, dan implementasi model Top of Form.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah SMK di remote area adalah 9 buah dengan jumlah 

siswa dan guru dari masing-masing 1297 dan 106. Rasio guru terhadap siswa adalah 

1:12.24 artinya seorang guru mendidik 12 orang siswa. Rasio itu menunjukkan bahwa 

seorang guru dalam mendidik siswa sudah memadai. 

 

 

 

Table 1. Perbandingan Siswa terhadap Guru di SMK Talaud 
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No Kecamatan SMK Siswa Guru 

Perbandingan 

Siswa terhadap 

Guru 

1 Melonguane 2 227 40 6 
2 Miangas 1 62 9 7 
3 Beo 1 70 20 4 
4 Gemeh 1 85 7 12 
5 Essang Selatan 1 53 13 4 
6 Damau 1 85 17 5 
7 Lirung 1 164 21 8 
8 Salibabu 1 86 20 4 

Jumlah 9 832 147 6 
 

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa masalah yang sedang dihadapi SMK 

di Kabupaten Talaud adalah masih kurangnya penggunaan sistem informasi tentang 

akademik yang berbasis web dan ditemui hanya ada satu SMK yang menggunakan itu 

yaitu SMK Negeri 1 Talaud dari 9 SMK yang berada di kabupaten Talaud. Itu artinya 

rata-rata SMK di Kepulauan Talaud masih 0,11 %. Berdasarkan data itu, maka masih 

sangat perlu dibina dan diarahkan kepada SMK lainnya untuk menggunakan SIA sebagai 

information system yang dapat menunjang kegiatan akademik dan menginformasikan ke 

masyarakat tentang SIA dari SMK tersebut.  

Tabel 2 menunjukkan nama-nama SMK yang sudah tersedia fasilitas internet di 

remote area. Ada enam SMK yang sudah menggunakan fasilitas internet yaitu SMK 

Negeri 1 Talaud/Melonguane, SMK Negeri 3 Talaud/Beo, SMK Negeri 4 Talaud/Gemeh, 

SMK Negeri 5 Talaud/Essang Selatan, SMK Kristen Lirung/Lirung, dan SMK Baramuli 

Talaud/Melonguane, sedangkan SMK yang belum ada akses internet ada 3. Berdasarkan 

annotation yang ditemui, ada satu SMK yang telah menggunakan SIA berbasis web dan 

ada satu yang telah menggunakan SIA tetapi tidak berbasis web. Sasaran penelitian 

berikut adalah menerapkan SIA berbasis web kepada 7 SMK. Itu perlu dilakukan agar 

semua SMK yang ada di kabupaten kepulauan Talaud memiliki akses internet dan SIA 

berbasis web. 

 

Table 2.  SMK yang Menggunakan Internet dan SIA Berbasis Web di Talaud 

No Nama/Kecamatan 
Internet dan 

SIA(+/-)/Akreditasi 
Keterangan 

1 SMK Negeri 1 Talaud/Melonguane Ya+/C 
Telah menggunakan 

SIA berbasis WEB 

2 SMK Negeri 2 Talaud/Miangas Tidak/Tidak - 

3 SMK Negeri 3 Talaud/Beo Ya-/C 
Menggunakan SIA 

hanya untuk internal 
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sekolah 

4 SMK Negeri 4 Talaud/Gemeh Ya+/No 
Telah menggunakan 

SIA berbasis WEB 

5 
SMK Negeri 5 Talaud/Essang 

Selatan 
Ya/Tidak - 

6 SMK Negeri 6 Talaud/Damau Tidak/Tidak - 

7 SMK Kristen Lirung/Lirung Ya/Tidak - 

8 SMK Baramuli Talaud/Melonguane Ya/Tidak - 

9 
SMK Kristen Karya Bahari 

Salibabu/Salibabu 
Tidak/Tidak - 

 

KESIMPULAN 

Pemanfaatan SIA semua SMK di daerah terpencil berbasis teknologi informasi 

sampai saat ini adalah 0,11%. Studi awal berguna untuk mengorganisasi data menjadi data 

bahwa sekolah lebih teratur dan mudah dicari jika diperlukan. Model desain SIA berbasis 

teknologi informasi dapat memberikan peningkatan pengelolaan administrasi sekolah 

untuk kepala sekolah, guru, dan karyawan staf di SMK. Model ini akan dilaksanakan pada 

penelitian selanjutnya untuk mendapatkan signifikansi SMK peningkatan kualitas 

pendidikan. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu pendidikan kejuruan yang dapat menyiapkan tenaga kerja 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyelenggaraan SMK Program 

keahlian Tata Boga mengacu pada Spektrum Keahlian SMK. Di SMK dapat 

dibuka konsentrasi keahlian berdasarkan komoditas tertentu sesuai tuntutan 

kebutuhan dunia kerja, tanpa mengabaikan pencapaian seluruh kompetensi dasar 

dari paket keahlian yang bersangkutan. Lulusan SMK Tata Boga dapat melamar 

pekerjaan ke hotel, café, rumah sakit, bakery, restaurant dan catering. Sejalan 

dengan semakin berkembangnya industri Pariwisata Nasional, Bisnis pariwisata 

di Kabupaten Malang menjelma menjadi bisnis yang potensial mengingat 

Malang secara alami memiliki banyak potensi keindahan alam, keragaman dan 

keunikan budaya dan lain sebagainya. Sistem pendidikan di SMK Tata Boga saat 

ini masih banyak tertinggal dengan kemajuan teknologi industri bisnis 

Pariwisata Nasional pada umumnya, dan Kabupaten Malang pada khususnya. 

Hal itu dikarenakan kemajuan dunia kerja selalu berjalan cepat, sementara 

pendidikan hanya mampu mengikuti, belum mampu mengimbangi kemajuan 

dunia kerja. Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan pada SMK Tata Boga 

di Kabupaten Malang kebanyakan mengacu pada kurikulum SMK yang ada, 

bukan pada pengembangan struktur kurikulum yang didasarkan pada potensi 

daerah dimana industri bisnis berkembang. SMK diharapkan dapat mencetak 

lulusan yang dapat langsung berpartisipasi aktif di dunia kerja. Harapan tersebut 

bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, karena masih ada kesenjangan 

relevansi sistem pendidikan di Sekolah dengan dunia usaha dan industri. Fokus 

pengembangan pendidikan diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan aplikasi yang mengacu pada kebutuhan dunia industri. 

Pengembangan tersebut nantinya akan berimbas pada kepercayaan diri lulusan 

terhadap keahlian, pengetahuan, serta kemampuan untuk menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pada dunia industri. 

 

Kata kunci :  penyelenggaraan SMK, tata boga, industri, pendidikan kejuruan 

 

 

PENDAHULUAN 

Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, 

pada dasarnya berfungsi untuk 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 bertkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam kehidupan suatu Negara, pendidikan memegang peranan penting dalam tingkat 
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kemakmuran hidup Negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi 

gerbang awal sebagai bekal untuk terjun dalam dunia usaha dan industri. 

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya tingkat 

relevansi pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Salah satu upaya pemerintah untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang pada dasarnya diprogramkan pemerintah untuk 

mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing di dunia usaha dan 

industri. Lulusan SMK disipakan untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja, entah itu 

dengan membuka usaha sendiri ataupun dengan menjadi seorang karyawan.Namun 

faktanya, daya saing lulusan SMK justru memiliki daya saing yang rendah. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada Februari 2016, Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi 

tertinggi yaitu sebesar 7,09%, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 6,55%, 

sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD kebawah yaitu sebesar 

2,39%. 

Dari data tersebut, Pendidikan kejuruan menempati urutan tertinggi dibandingkan 

pendidikan umum setingkatnya, padahal pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan pendidikan umum, baik ditinjau dari kriteria pendidikan, substansi 

pelajaran, maupun lulusannya. Kriteria yang melekat pada sistem pendidikan kejuruan 

menurut Finch dan Crunkilton (1984), antara lain (1) orientasi pendidikan dan pelatihan; 

(2) justifikasi untuk eksistensi dan legitimasi; (3) fokus pada isi kurikulum; (4) kriteria 

keberhasilan pembelajaran; (5) kepekaan terhadap perkembangan masyarakat; dan 6) 

hubungan kerjasama dengan masyarakat. Arah baru pengembangan pendidikan kejuruan 

merujuk kepada rumusan ”Kompetensi Menjelang 2020” adalah demand driven, berbasis 

kompetensi, alur lentur dan prinsip ”multy entry dan multy exit”, mengakui kemampuan 

sebelumnya, diklat mengacu kepada profesi dan keterampilan kejuruan, diklat terfokus 

pada sektor formal dan informal, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan, dan 

pengelolaan terdesentralisasi (Depdiknas, 1999). 

Tingkat penyerapan lulusan SMK menunjukkan orientasi demand driven 

pendidikan kejuruan belum sepenuhnya terwujud. Oleh sebab itu, perlu peningkatan 

relevansi pendidikan kejuruan terhadap pasar kerja termasuk Kabupaten Malang. 
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Kabupaten Malang merupakan salah satu kawasan wisata, yang dengan tentu aktivitas 

jasa boga sangat terkait erat dengan keberadaan kawasan wisata tersebut. Oleh sebab itu, 

tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan kejuruan khususnya jasa boga di 

Kabupaten Malang menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena selain Kabupaten 

Malang merupakan kawasan wisata, secara geografis kota ini memiliki posisi strategis 

yaitu berada pada jalur transportasi darat utama jawa. Dalam rangka menghadapi 

persaingan keahlian tenaga kerja pada era persaingan bebas, pendidikan kejuruan dituntut 

meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan konsep pembelajaran yang 

memberikan hasil signifikan terhadap peningkatan keahlian atau kompetensi.  

  

PEMBAHASAN 

Pengertian pendidikan kejuruan dari beberapa ahli antara lain, pendidikan 

kejuruan didefinisikan sebagai “vocational educational is simply training for skills, 

training the hands” (Vocational Instructional Service, 1989). Pendidikan kejuruan 

merupakan latihan sederhana untuk menguasai satu keterampilan, yaitu keterampilan 

tangan. Pada abad ke 19 dimunculkan konsep baru tentang pendidikan kejuruan, yaitu 

dengan dimasukkannya pendidikan kejuruan ke dalam pemberdayaan profesional, seperti 

halnya hukum, profesi, kedokteran, keperawatan dan profesional lainnya. Schippers 

(1994), mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan non akademis 

yang berorientasi pada praktik-praktik dalam bidang pertukangan, bisnis, industri, 

pertanian, transportasi, pelayanan jasa, dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan 

bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pendidikan kejuruan 

berhubungan dengan mempersiapkan seseorang untuk bekerja dan dengan memperbaiki 

pelatihan potensi tenaga kerja. Hal ini meliputi berbagai bentuk pendidikan, pelatihan, 

atau pelatihan lebih lanjut yang dibentuk untuk mempersiapkan seseorang untuk 

memasuki atau melanjutkan pekerjaan dalam suatu jabatan yang sah. Dari beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem 

pendidikan nasional yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan 

dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu 
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mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi. Dalam proses pendidikan kejuruan perlu ditanamkan pada 

siswa pentingnya penguasaan pengetahuan dan teknologi, keterampilan bekerja, sikap 

mandiri, efektif dan efisien dan pentingnya keinginan sukses dalam karirnya sepanjang 

hayat. Dengan kesungguhan dalam mengikuti pendidikan kejuruan maka para lulusan 

kelak dapat menjadi manusia yang bermartabat dan mandiri. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan formal setingkat 

SMA. SMK ini menyelengarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai 

lanjutan dari sekolah menengah pertama atau sederajat, penyelenggaraannya dirancang 

dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia usaha dan industri atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya. Orientasi dunia usaha dan 

industri, mengarahkan proses pendidikan di SMK cenderung lebih banyak memberikan 

proses belajar mengajar praktikum, untuk membentuk sikap, kemampuan dan 

keterampilan kerja bagi siswanya, sesuai dengan kebutuhan kemampuan keterampilan 

tenaga kerja di dunia industri. 

Struktur Kurikulum SMK pada dasarnya sama dengan Struktur Kurikulum SMA 

pada umumnta, karena SMK dan SMA pada dasarnya adalah jenjang pendidikan 

menengah, pembedanya hanya pada pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki 

pendidikan menengah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 17  Tahun 2010  tentang 

Penyelenggaraan  dan Pengelolaan Pendidikan Pasal 80 menyatakan bahwa:  

(1) penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang 

keahlian; 

(2) setiap bidang keahlian sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) 

atau lebih program studi  keahlian; 

(3) setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 

1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian. 

Bidang keahlian pada SMK/MAK meliputi:  

a) Teknologi dan Rekayasa; 

b) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

c) Kesehatan; 

d) Agribisnis dan Agroteknologi; 

e) Perikanan dan Kelautan; 
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f) Bisnis dan Manajemen; 

g) Pariwisata; 

h) Seni Rupa dan Kriya;  

i) Seni Pertunjukan. 

 

SMK Program Keahlian Tata Boga 

Penyelenggaraan SMK Program keahlian Tata Boga mengacu pada Spektrum 

Keahlian SMK. Di SMK dapat dibuka konsentrasi keahlian berdasarkan komoditas 

tertentu sesuai tuntutan kebutuhan dunia kerja, tanpa mengabaikan pencapaian seluruh 

kompetensi dasar dari paket keahlian yang bersangkutan. Spektrum keahlian SMK yang 

berlaku saat ini mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah 

Nomor 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian 

Pendidikan Menengah Kejuruan. 

Berdasarkan Spektrum Keahlian SMK, SMK juruan Tata Boga merupakan 

sekolah kejuruan yang masuk dalam rumpun bidang keahlian Pariwisata. Bidang keahlian 

Pariwisata mempunyai beberapa program keahlian, diantaranya adalah Tata Boga. Paket 

keahlian yang ditawarkan dalam Program Keahlian Tata Boga adalah bidang jasa boga 

dan patiseri. Paket keahlian Jasa Boga adalah suatu paket keahlian/jurusan yang mendidik 

siswa dalam bidang makanan dan minuman dalam hal produk dan jasa. Sedangkan paket 

keahlian Patiseri, merupakan salah satu pengetahuan dalam pengolahan dan penyajian 

makanan, khususnya mengolah dan menyajikan berbagai jenis kue. Tujuan program 

keahlian Tata Boga secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 

15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara 

khusus tujuan program keahlian tata boga adalah membekali peserta didik dengan 

ketrampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten. 

Lulusan SMK Tata Boga dapat melamar pekerjaan ke hotel, café, rumah sakit, 

bakery, restaurant dan catering. Lulusan SMK Tata Boga juga bisa membuka usaha 

sendiri dengan membuka catering atau usaha lain yang berkaitan dengan jurusan Tata 

Boga. Lulusan dari SMK diharapkan mampu dan siap bekerja sebagi tenaga ahli di 

bidangnya, dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Namun pada kenyataannya angka 
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keterserapan lulusan di dunia kerja dan industri masih jauh dari angka yang diharapkan. 

Selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih belum sesuai dengan jumlah 

lulusan yang dihasilkan, juga ada faktor gaji yang diterima oleh lulusan SMK biasanya 

tidak langsung besar. Besar kecilnya gaji ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Gaji 

ditentukan oleh kinerja lulusan SMK, jika berkompeten maka gaji bisa naik sedangkan 

yang tidak berkompeten gajinya di bawah standar Upah Minimum Kota atau Kabupaten. 

Faktor kualitas lulusan masih menjadi penyebab banyaknya lulusan yang belum bekerja.  

 

Gambaran Industri Jasa Boga Di Malang 

Industri pariwisata nasional yang terus mengalami pertumbuhan tentunya 

memiliki imbas terhadap bisnis perhotelan yang merupakan salah satu sarana pokok 

kepariwisataan (main tourism superstructures). Dengan meningkatnya industri 

pariwisata, peluang untuk bekerja di hotel cukup terbuka dan pertumbuhan ekonomi akan 

menjadi lebih baik. Hotel sebagai industri padat karya, tentu akan menyerap banyak 

tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan usaha lainnya seperti transportasi, kerajinan, 

kuliner dan pertanian. Pertumbuhan hotel yang pesat membutuhkan tenaga kerja yang 

banyak, sehingga kebutuhan ketenagakerjaan di hotel sangat tinggi terutama di bidang 

food and beverage.  

Food and beverage departement merupakan suatu bidang yang bertugas 

menangani kebutuhan makan dan minum. Dimana kebutuhan makanan dan minuman 

merupakan kebutuhan pokok manusia termasuk tamu-tamu hotel atau setiap indidvidu 

yang datang untuk memperoleh jasa hotel. Oleh sebab itu bagian ini merupakan sarana 

mutlak harus disediakan hotel. Aspek makanan dan minuman mengutamakan cita rasa 

dan mutu pelayanannya adalah merupakan hal sangat relatif dalam penilaian dan 

penerimaan setiap orang. Dengan demikian di dalam penanganannya diperlukan keahlian 

dan ketrampilan yang bersifat khusus. Hotel merupakan suatu bentuk alat untuk mencari 

dan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanam. Fungsi hotel untuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan juga tidak lepas dari peranan untuk menyelamatkan atau 

mengamankan modal pengusaha itu sendiri. Di samping itu fungsi hotel bagi pengusaha 

atau pemilik hotel adalah untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan penyaluran 

tenaga kerja, sehingga secara tidak langsung membantu pemerintah untuk 

mensejahterakan rakyatnya.  
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Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batas usia 

kerja di Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas usia maksimum. Sumber daya 

manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama sumber daya 

manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam 

proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) mencerminkan kualitas 

usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Pengertian kedua dari sumber daya manusia (SDM) menyangkut manusia yang 

mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti 

mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan 

tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara 

fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja 

dianggap mampu bekerja. 

Sasaran pokok pembangunan ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja 

baru, yang disertai peningkatan produktivitas dan pengurangan setengah pengangguran. 

Tiga ciri utama permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia menurut Tjiptoherijanto 

(2000:34), yaitu: pertama, laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi akibat derasnya 

arus pertumbuhan penduduk yang memasuki usia kerja. Kedua, jumlah angkatan kerja 

besar, namun rata-rata memiliki pendidikan rendah, dan ketiga, adalah tingkat partisipasi 

angkatan kerja tinggi, tetapi rata-rata pendapatan pekerja rendah. 

Hotel membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK. Penyerapan tenaga kerja yang 

dibutuhkan adalah dari lulusan SMK terbaru atau fresh graduate. SMK 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari 

Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Berbeda dengan SMA, SMK mempelajari 

materi dan banyak di praktiknya. SMK merupakan jenis pendidikan menengah yang 

secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga terampil dan siap terjun 

ke dalam masyarakat luas. Fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan 

perkembangan masyarakat tidak relevan dan terjadi kesenjangan cukup signifikan. 

Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di 

antara indikator masalah ini adalah, lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai karena 
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hanya menguasai teori dan kurang terampil. Dunia industri pun akhirnya meninggalkan 

sekolah karena tidak ada linkage. Selain itu juga disebabkan materi pembelajaran tidak 

sesuai potensi daerah dimana siswa bertempat tinggal. Materi pelajaran dan konteks 

kehidupan siswa tidak padu, sehingga tidak terjadi transfer belajar dalam kehidupan siswa 

tidak terjadi. 

Sejalan dengan semakin berkembangnya industri Pariwisata Nasional, Bisnis 

pariwisata di Kabupaten Malang menjelma menjadi bisnis yang potensial mengingat 

Malang secara alami memiliki banyak potensi keindahan alam, keragaman dan keunikan 

budaya dan lain sebagainya. Potensi tersebut menjadi modal dalam industri pariwisata 

dan masih tetap terjaga kelestariannya. Bisa dikatakan bahwa perkembangan bisnis 

perhotelan dan pariwisata di Malang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini 

bisa dilihat berdasarkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten 

Malang dan pertumbuhan industri pariwisata termasuk bertumbuhnya jumlah hotel di 

Malang. Banyaknya investor yang melakukan penetrasi dengan membangun hotel 

berjejaring juga bisa menjadi indikator bersama dengan tingkat hunian di masing-masing 

hotel tersebut. 

Kabupaten Malang semakin menarik bagi para investor untuk menanamkan modal 

dalam usaha pariwisata pada umumnya, terlebih usaha perhotelan. Pertumbuhan hotel di 

Malang selayaknya disambut dengan baik, karena berarti mereka para investor 

mengharap pertumbuhan ekonomi yang baik. Hotel sebagai industri padat karya, tentu 

akan menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan usaha lainnya seperti 

transportasi, kerajinan, kuliner dan pertanian. Tumbuhnya hotel di Malang menandakan 

pertumbuhan ekonomi yang baik di kota ini dan pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli daerah. Namun disisi lain tumbuhnya 

hotel di wilayah ini akan makin memperketat persaingan bisnis. 

Relevansi penyelenggaraan SMK Tata Boga dengan Dunia Usaha dan Industri 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan dapat mencetak lulusan yang 

dapat langsung berpartisipasi aktif di dunia kerja. Harapan tersebut bukan hal yang mudah 

untuk diwujudkan, karena masih ada kesenjangan relevansi sistem pendidikan di Sekolah 

dengan dunia usaha dan industri. Fokus pengembangan pendidikan diharapkan mampu 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan aplikasi yang mengacu pada kebutuhan 

dunia industri. Pengembangan tersebut nantinya akan berimbas pada kepercayaan diri 
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lulusan terhadap keahlian, pengetahuan, serta kemampuan untuk menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pada dunia industri. 

Sistem pendidikan di SMK Tata Boga saat ini masih banyak tertinggal dengan 

kemajuan teknologi industri bisnis pariwisata Nasional pada umumnya, dan Kabupaten 

Malang pada khususnya. Hal itu dikarenakan kemajuan dunia kerja selalu berjalan cepat, 

sementara pendidikan hanya mampu mengikuti, belum mampu mengimbangi kemajuan 

dunia kerja. Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan pada SMK Tata Boga di 

Kabupaten Malang kebanyakan mengacu pada kurikulum SMK yang ada, bukan pada 

pengembangan struktur kurikulum yang didasarkan pada potensi daerah dimana Industri 

Bisnis berkembang. 

Kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan di dunia industri, 

dikarenakan kemampuan lulusan masih lemah dalam bidang soft skill. Kesenjangan ini 

dapat dilihat dalam penyerapan tenaga kerja yang rendah di dunia industri. Dunia kerja 

mempunyai beberapa parameter yang harus disesuaikan oleh lulusan SMK, industri 

menuntut lulusan SMK yang berkualitas. Oleh karena itu departemen pendidikan daerah 

dan sekolah-sekolah kejuruan harus segera memprogramkan untuk lulusan SMK yang 

berkualitas baik dalam bidang soft skill dan hard skill. 

Pengembangan Potensi Daya Saing Lulusan Jasa Boga 

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, SMK perlu bekerjasama dengan 

berbagai pihak antara lain dunia usaha/industri, perguruan tinggi, dan masyarakat lainnya. 

Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Bidang-bidang 

kerjasama yang akan dilakukan terlebih dahulu harus diidentifikasi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan potensi kedua belah pihak agar bermanfaat.  Dalam hal sistem 

pendidikannya, perlu disesuaikan penerapan sistem pendidikan dan sistem kurikulum 

dengan kebutuhan dunia industri yang berkembang sangat cepat, dan juga disesuaikan 

dengan potensi daerah dimana sekolah itu berada. 

Bagi SMK manfaat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi adalah 

sebagai berikut: a) Kualitas program-program SMK dapat ditingkatkan atas bantuan dan 

kerja sama dengan perguruan tinggi; b) Kerjasama dapat meringankan biaya 

penyelenggaraan dan pengembangan SMK; c) Dengan kerjasama yang baik, SMK akan 

mampu mengikuti perkembangan mutakhir pendidikan tinggi, khususnya iptek, sehingga 

apa yang diajarkan di SMK tidak ketinggalan dengan perkembangan iptek saat ini; d) 
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Kerjasama akan membantu ketercapaian tujuan SMK; dan e) Kerjasama dapat membantu 

meningkatkan wawasan dan kemampuan guru tentang: apa yang harus diajarkan, 

bagaimana cara mengajar yang lebih efektif  dan efisien, bagaimana cara mengadakan 

penelitian yang berguna untuk meningkatkan kualitas siswanya, dan sebagainya. 

Sedangkan bagi lembaga pendidikan tinggi, kerjasama dengan SMK merupakan salah 

satu kewajiban yaitu melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Disamping itu lembaga 

pendidikan tinggi dapat mengirimkan mahasiswanya untuk melaksanakan praktik kerja 

lapangan atau mengadakan penelitian, dan sebagai tempat untuk melakukan penelitian 

dan mengembangkan metode mengajar bagi dosen, dan sebagainya. Dengan demikian 

melalui kerjasama dengan SMK diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan mengajar bagi mahasiswa melalui pengembangan praktik mengajar dan 

praktik lapangan di SMK. 

Hal-hal yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK 

antara lain: a) Meningkatkan managemen sekolah tentang pelaksanaan praktek industri 

(magang). Sekolah secara konsisten melaksanakan program praktek industri (magang) 

yang dilakukan secara optimal pada siswa-siswa dengan di bantu dan di kontrol 

pelaksanaannya, staf tertentu dapat dibentuk untuk lebih mengkonsentrasikan kegiatan 

ini; b) Menjalin hubungan yang lebih erat dengan dunia usaha. Suatu usaha pendidikan 

harus berhubungan dengan masyarakat, demikian pula dengan pendidikan kejuruan 

memiliki tanggung jawab di dalam mempertahankan hubungan yang kuat dengan 

berbagai bidang keahlian yang berkembang di masyarakat. Pengertian msyarakat yang 

dimakasud adalah dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan 

harus relevan dengan tuntutan kerja pada dunia usaha atau industri, maka masalah 

hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau industri merupakan suatu 

ciri karakteristik yang penting bagi pendidikan kejuruan. Perwujudan hubungan timbal 

balik berupa kesediaan dunia usaha atau industri, menampung peserta didik untuk 

mendapat kesempatan pengalaman belajar di lapangan kerja atau industri, merakan 

bentuk kerjasama yang saling menguntungkan; c) Melaksanakan komitmen yang tinggi 

untuk selalu berorientasi ke dunia kerja, pendidikan kejuruan harus mempunyai ciri 

berupa kepekaan atau daya saing terhadap perkembangan masyarakat pada umumnya, 

dan dunia kerja pada 
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KESIMPULAN 

Sekolah Menengah Kejuruan menyumbangan tenaga kerja yang cukup besar.  

Akan tetapi sebagian lulusan SMK juga belum bisa bersaing untuk diterima di pasar kerja. 

Angka pengangguran ternyata lebih tinggi dibanding angka pengangguran dari tingkat 

sekolah yang lain. Rata-rata upah tenaga kerja lulusan SMK juga masih lebih rendah 

dibanding dengan lulusan SMA, yang memberikan fakta bahwa rate of return pendidikan 

kejuruan belum memuaskan. Dengan demikian pendidikan kejuruan perlu berbenah baik 

dari sisi input maupun proses belajar mengajar agar lulusannya memiliki daya saing yang 

tinggi. Input dalam pendidikan kejuruan meliputi kuantitas dan kualitas guru, pendanaan 

dan sarana prasarana seperti fasilitas laboratorium, dan tempat praktek. 

Permasalahan masing-masing sekolah dalam pendidikan berbeda-beda, sehingga 

pembenahan 

tersebut bergantung pada jenis masalah yang dihadapi sekolah. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pemerintah perlu memfasilitasi dan membuat strategi agar lembaga pendidikan 

yang telah berdiri dapat meningkatkan kualitasnya terutama dalam membangun hubungan 

dengan dunia usaha dan industri. Kemitraan antara lembaga pendidikan yang sudah 

berhasil dan belum berhasil perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pengembangan pendidikan dan pelatihan juga perlu disesuaikan dengan potensi unggulan 

yang ada di daerah. Kesesuaian antara dunia pendidikan dan potensi unggulan daerah 

akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan sumber daya yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi permintaan tenaga kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas antara dua teknik 

pembelajaran cooperative learning berupa gallery walk dan dice technique pada 

pembelajaran speaking di SMK Negeri 4 Malang. Penelitian ini diikuti oleh 

siswa sebanyak 30 siswa sebagai subjek penelitian ini. Dari 30 siswa ini peneliti 

membagi menjadi dua kelompok; 15 siswa sebagai kelompok ekperimen 

pertama mendapatkan pembelajaran model gallery walk, dan 15 siswa lainnya 

sebagai kelompok eksperimen kedua menerima perlakukan pembelajaran 

dengan dice technique. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disiapkan 

untuk kedua kelompok. Kemampuan keduanya sama hal ini dibuktikan dari hasil 

pretes yang menunjukkan perbedaan yang tidak siknifikan. Setelah pemberian 

tindakan pada kedua kelompok peneliti melaksanakan postes untuk menguji 

mana diantara dua teknik tersebut yang lebih baik. Hasil perhitungan uji-t 

menunjukkan bahwa kedua kelompok menghasilkan kemampuan yang sama 

yaitu (n = 14, M = 3.32, SD = 0,73) dan Dice Technique (n = 14, M = 3.33, SD 

= 0,55). Artinya tidak ada perbedaan siknifikan antara kedua kelompok tersebut. 

Baik model gallery walk ataupun dice technique sama-sama dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berbicara. 

 

Kata kunci: gallery walk, dice technique, cooperative learning, sekolah vokasi 

 

 

 PENDAHULUAN 

Tahun 2013 Indonesia kembali melakukan perubahan kurikulum. Kurikulum 

senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir 

masyarakat bangsa dan dunia. Begitu juga dengan siklus perubahan kurikulum yang 

dilakukan di Indonesia yaitu 10 tahunan. Perubahan kurikulum bertujuan untuk 

perubahan yang lebih baik, khususnya dalam pola dan pendekatan serta filosofi proses 

pembelajaran. Seperti diketahui bersama bahwa kurikulum 2013 menuntut guru untuk 

melakukan proses pembelajaran yang berbasis pada kegiatan (activity based) dari sekedar 

menyelesaikan materi yang ada serta menggunakan pembelajaran aktif (active learning). 

Inilah yang menjadi keunggulan dari Kurikulum 2013 (Kusuma, 2013).  

Perubahan pola pembelajaran ini tidaklah mudah dalam tataran implementasi di 

lapangan. Guru yang sudah terbiasa menyampaikan materi pembelajaran yang 

berorientasi pada penyelesaian materi (mastery learning) membutuhkan waktu untuk 

mereformasi kegiatan yang ada selama proses pembelajaran yang akhirnya diperlukan 
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banyak model pembelajaran (Garret, 2008; Habibi, 2013). Tidaklah berlebihan jika 

implementasi kurikulum 2013 ini dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang. Artinya 

pemerintah merencakan implementasi kurikulum ini berproses. Tidak sekaligus kesemua 

sekolah dan semua kelas yang ada disetiap satuan pendidikan, dan hanya bisa 

dilaksanakan oleh sekolah dan guru yang sudah mendapatkan pelatihan oleh pemerintah. 

Namun demikian, keinginan sekolah-sekolah yang belum mendapatkan 

kesempatan untuk memperoleh pelatihan ingin menerapkan kurikulum 2013. Hal ini 

dilakukan agar sekolah tersebut tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang sudah 

menerapkan. Hal ini dilakukan dengan dasar agar kurikulum ini segera bisa direalisasikan 

di sekolahnya. Pemerintahpun dalam hal ini tidak melarang, tetapi sekolah tersebut tidak 

mendapatkan bantuan berupa buku dan fasilitas lainnya. 

Kalau ditelaah lebih dalam dan ditarik kebelakang konsern dari kurikulum 2013 

dengan model pendekatan saintifk (scientific approach) ini adalah begaiamana guru 

melaksanakan pembelajaran yang baik dan benar yang berpusat pada siswa (student-

centered) (Nere, 2013). Pembelajaran kurikulum 2013 dipahami bahwa proses 

pembelajaran bukan pemindahan ilmu pengetahun (transferring knowledge) dari guru 

kepada siswa, tetapi siswa bersama guru membangun kerangka pemahaman ilmu 

pengetahuan (creating knowledge) melalui proses penemuan (inquiry) dan belajar 

bersama (cooperative learning) (Harmer, 2007). Sehingga yang perlu dilakukan adalah 

memberikan bekal yang sebanyak-banyaknya kepada guru model pembelajaran baik 

inquiry ataupun cooperative learning.  Hal ini dapat dipahami bagaimana kurikulum ini 

mendesain peserta didik mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Artinya 

adalah proses pembelajaran harus mampu mengembangkan kemampuan komunikasi 

(communication ability), sehingga mampu mengantarkan peserta didik bersaing dengan 

siswa dari dunia lain. 

Namun demikian, tingkat pengetahuan guru tentang bagaimana melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan komunikasi siswa ini 

masih rendah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Warsono dan Hariyanto 

(2013) yaitu banyaknya keluhan para guru di lapangan tentang minimnya buku sumber 

tentang variasi metode pembelajaran. Meskipun tidak dipungkiri sudah banyak usaha-

usaha yang dilakukan pemerintah. Misalnya, melalui kegiatan PLPG dalam rangka 

sertifikasi guru, workshop-workshop pembelajaran inovatif, dan lain sebagainya. Tetapi 
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usaha tersebut belumlah menyentuh banyaknya guru yang ada di nusantara ini mulai dari 

level pendidikan dasar sampai menengah dengan berbagai jenis sekolahnya. Sehingga 

perlu dilakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan akses kepada guru 

memperkaya model pembelajaran di kelasnya. 

Salah satu jenis kegiatan pembelajaran yang menjadi konsen kurikulum 2013 

adalah pembelajaran aktif (active learning) melalui metode cooperative learning. Model 

pembelajaran gotong royong ini diyakini dapat mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan komunikasi peserta didik. Melalui serangkaian kegiatan yang ada, 

ketergantungan positif antar individu dikelompok, distribusi tanggungjawab anggota 

kelompok yang merata, mampu mengantarkan siswa mempunyai kecakapan komunikasi 

dan kerjasama yang baik. Selain itu akan membentuk karakter bangsa yang budiman.  

Warsono dan Hariyanto (2013:12) berpendapat bahwa pembelajaran aktif dapat 

mengantarkan siswa selalu melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa 

berpikir tentang sesuatu yang sedang dilakukannya selama pembelajaran. Pengalaman 

belajar ini akan senantiasa membekas dalam ingatan siswa sehingga siswa dapat 

menemukan kebermaknaan pembelajaran (meaningful learning). Inilah yang akan 

membekali siswa meningkatkan kemampuannya menciptakan (create) ilmu pengetahuan 

yang baru. Berbeda dengan pembelajaran yang hanya menekankan kepada ceramah saja 

tanpa melibatkan siswa atau hanya memberi porsi keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

hanya akan mengakibatkan siswa tidak mendapatkan makna dari pembelajaran itu. Atau 

hanya sedikit sekali yang membekas dalam ingatannya.  

Bethel (1954) yang bersumber dari National Training Laboratories pernah 

membuat piramida pembelajaran (learning pyramid). Dalam penjelasannya Bethel 

mengklasifikasi model-model pembelajaran dan tingkat ingatan siswa sebagai akibat dari 

model pembelajaran tersebut. Yaitu model ceramah, membaca, audio-visual, demonstrasi, 

diskusi kelompok, bermain peran (practice by doing), dan mengajar siswa yang lain 

(teach others). Dari model tersebut didapatkan data tingkat ingatan siswa berturut-turut 

yaitu 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 75%, dan 90%. Artinya adalah model ceramah hanya 

berkonstribusi sedikit sekali terhadap ingatan atas apa yang sudah dipelajarinya. 

Sebaliknya diskusi kelompok, bermain peran, dan model mengajar yang lain 

berkontribusi tinggi terhadap tingkat ingatan siswa. 

Oleh karenanya proses pembelajaran haruslah berfokus kepada siswa sebagai 
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penanggungjawab pembelajaran. Proses pembelajaran inilah yang dinamakan 

pembelajaran aktif. Pembelajaran dimana siswa dijadikan sebagai subjek atau pelaku 

bukan objek atau penerima materi yang ada (Chem dan Dooley, 2014). Pembelajaran aktif 

memberikan kepada siswa untuk melakukan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan dan 

memberi kesempatan kepada mereka untuk berpikir tingkat tinggi  (higher critical 

thinking) yang disampaikan oleh Bloom yaitu menganalisis, melakukan sintesis, dan 

evaluasi. Pembelajaran aktif ini dapat ditempuh dengan menggunakan pembelajaran 

gotong royong (cooperative learning) (Bloom, 1956; Krathwohl, 2002; Baska, 2009). 

Namun demikian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa format 

pembelajaran yang bagus ini belumlah merata implementasinya di nusantara ini. Masih 

banyak ditemukan model-model pembelajaran yang tidak menitikberatkan kepada siswa 

sebagai subjek. Tidak mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Bahkan masih banyak 

yang melakukan praktik-praktik pembelajaran yang mengabaikan nilai-nilai pendidikan 

yang mengakibatkan sekolah tidak ubahnya seperti lembaga kursusan. Oleh karenanya 

perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk mempermudah menyebarluaskan berbagai 

macam pola pembelajaran itu kepada guru-guru yang ada di Nusantara ini. 

Asumsi yang dibangun adalah proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan 

output yang baik pula. Sinergisitas ini berjalan searah dan harmonis. Terjadi pada semua 

matapelajaran yang ada. Tidak terkecuali pembelajaran bahasa Inggris yang selama ini 

masih dipandang kurang berhasil karena sedikit sekali dari penduduk bangsa ini yang 

menguasai bahasa Inggris.  

Bahasa Inggris merupakan salah satu pelajaran wajib yang diamanahkan 

dikurikulum mulai dari jenjang pendidikan dasar. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing 

wajib ini didasari akan kebutuhan untuk dapat mengakses ilmu pengetahuan yang 

kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris dan untuk menigkatkan pergaulan antar bangsa 

dalam kancah pergaulan dunia. Selain itu bahasa Inggris sebagai bahasa bekonstribusi 

terhadap perkembangan anak. Anak yang cerdas akan berkorelasi terhadap perkembangan 

bahasanya. Intelektualitas seseorang tidak bisa dilepaskan dari kemampuan bahasa yang 

baik. Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari kemajuan penduduknya untuk 

menyebarkan tulisan melalui bahasa yang mudah dipahami. Dan bahasa Inggris berperan 

disitu. 

Selain itu bahasa Inggris dalam konteks pragmatism dibutuhkan untuk 
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meningkatkan daya saing seseorang. Siswa atau pekerja yang menguasai bahasa Inggris 

dan tidak menguasai bahasa Inggris akan memperoleh kedudukan yang berbeda. 

Kedudukan yang lebih tinggi senantiasa diberikan kepada mereka yang mempunyai 

kemampuan dan keterampilan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oleh karenanya 

bahasa Inggris perlu dipersiapkan dengan baik dan benar sehingga peserta didik yang 

duduk dibangku sekolah dapat menguasai bahasa Inggris tersebut. 

Tidak terlepas adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK adalah satuan 

pendidikan yang saat ini mendapatkan konsen positif dari pemerintah. Hal ini dapat 

dilihat porsi SMK yang lebih banyak daripada SMA. Program meningkatkan mutu SMK 

dan menambah jumlah SMK serta mendorong lulusan SMP masuk SMK adalah langkah 

strategis guna membangun bangsa Indonesia ini semakin maju dan tidak kalah dengan 

negera-negara lainnya, khususnya Negara tetangga dan Negara-negara di Asia. Jadi, SMK 

yang mendidik siswanya menjadi tenaga terampil dan inovatif ini perlu dibekali 

penguasaan bahasa Inggris yang baik sehingga akan mengdongkrak daya saing lulusan 

SMK dan Indonesia secara menyeluruh. 

Namun demikian, pembelajaran bahasa Inggris menjadi tantangan tersendiri bagi 

guru-guru bahasa Inggris SMK. Selain menghadapi motivasi yang rendah, bahasa Inggris 

di SMK seringkali menjadi pelajaran ‘kedua’, dalam artian konsentrasi siswa hanyak 

tertuju ke peningkatan keterampilan bidang studinya tetapi tidak menggap penting bahasa 

Inggris. Sehingga guru perlu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran bahasa Inggris 

yang sesuai dengan karakteristik siswa SMK yang notabene mempunyai gaya belajar 

kinestetik lebih dominan dibandingkan gaya belajar visual dan audio. Oleh karenanya 

pembelajaran aktif untuk dirancang pada pembelajaran bahasa Inggris SMK perlu 

dilakukan.  

Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai salah satu inovasi pendidikan terbesar 

yang mampu mempromosikan kondisi itu. Johnson dan Holubec (1994) menulis bahwa 

"Pembelajaran kooperatif adalah penggunaan pembelajaran kelompok kecil di mana 

siswa bekerja sama untuk memaksimalkan pemahaman sendiri dan orang lain. Penelitian 

lain yang meneliti pendekatan ini, Slavin mengatakan "pembelajaran kooperatif adalah 

berbagai metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling 

membantu dalam belajar." Karena itu, sejalan dengan kebutuhan dalam praktek 

kurikulum 2013, menyatakan bahwa hal ini mendorong siswa untuk memiliki 
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keterampilan komunikasi yang baik. 

Pembelajaran kooperatif, dalam empat dekade terakhir, telah menjadi studi yang 

bernilai untuk diteliti. Alasan yang mendasari hal ini adalah peran aktivitas yang 

dilakukan dalam membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan. 

Siswa bekerja sama untuk tujuan dicapai. Untuk menjadi lebih baik, itu memandu guru 

untuk melaksanakan program pengajaran yang tepat untuk menumbuhkan saling 

ketergantungan. Menumbuhkan rasa peduli dan pengembangan hubungan antar siswa. 

Banyak diskusi tentang pendekatan ini, ada banyak teknik populer dalam pembelajaran 

kooperatif karena mereka disebutkan oleh Yunus & Hamiddin (2014: 4), beberapa di 

antaranya adalah "Jig Saw", "Two Stay Two Stray", "Think Pair Share" , "Dipandu 

Pertanyaan dengan luar Circle", "Hot Kursi", "Dice Teknik", Academic Kontroversi "," 

Tiga Langkah Wawancara "," Write-Pair-Share ", dan" galeri berjalan ". 

Di antara teknik tersebut, peneliti menerapkan Gallery Walk dan Dice Technique, 

di SMK 4 Malang. Alasan mengadakan penelitian penelitian ini dikarenakan perhatian 

Pemerintah Indonesia pada siswa SMK yang diproyeksikan untuk memiliki soft skill yang 

diperlukan, dalam hal ini adalah bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi, untuk 

mengembangkan kualitas generasi terampil yang mampu bersaing di kompetisi di seluruh 

dunia. 

Praktik Gallery Walk dan Dice Technique diyakini menguntungkan dalam 

memberikan siswa eksposur yang cukup serta memberi mereka media untuk belajar pada 

subjek tertentu (Hughes, 2011). Pada akhirnya, peneliti melakukan studi perbandingan 

untuk mengetahui teknik mana yang akan berdampak lebih baik pada kemampuan 

speaking dalam kelas Bahasa Inggris di SMKN 4 Malang. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang signifikan, penelitian ini menggunakan true-

experimental posttest design only untuk menyelidiki perbedaan prestasi pada kemampuan 

berbicara antara Gallery Walk dan Dice Technique. Seperti yang diklaim oleh Craswell 

(2012: 309) true experiment merupakan jenis desain penelitian yang paling terpercaya 

dan kuat karena menggunakan dan membagi kelompok melalui tugas acak. Satu kelas 

diteliti dalam studi ini yang terdiri dari 30 siswa dan dibagi menjadi dua kelompok, 
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masing-masing 15 siswa.  

Satu kelompok menjadi kelas eksperimen satu dengan proses pembelajaran 

menggunakan Gallery Walk. Kelas lain sebagai kelas pembanding yang merupakan kelas 

kontrol dalam penelitian ini diintervensi menggunakan Dice Technique. Creswell (2012: 

302) menunjukkan bahwa "kelompok pembanding adalah proses penelitian untuk 

memperoleh skor individu atau kelompok dari variabel dependen dan membandingkan 

rata-rata dan varians baik di dalam kelompok maupun antara kelompok". 

Instrument penelitian yang dipakai tes lisan yang dilakukan dalam sesi terakhir 

dari penelitian (postes). Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapatkan 

intervensi yang sama. Tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbahasa 

Inggris. Hal ini juga dimaksudkan untuk menemukan perbedaan antara skor siswa dalam 

kedua kelompok. Uji validitas dan reliabilitas dari instrument ini juga dilakukan. 

Independen t-test digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah sarana kelompok 

eksperimen dan kontrol skor berbeda siknifian secara hitungan statistik. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan SPSS v22. 

Subjek Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah kelas X SMK di Malang, Jawa Timur. Kelas X 

terpilih dengan pertimbangan bahwa mereka akan belajar bahasa Inggris sebagai dasar 

pemahaman mereka tentang bagaimana bahasa Inggris dipelajari di sekolah. Pada tahap 

ini, mereka perlu merasa mudah dan menyenangkan untuk belajar bahasa Inggris. Karena 

keterbatasan waktu, tidak semua siswa dianggap sebagai sampel. 

Sampel yang dipilih dari populasi digunakan untuk digeneralisasikan didapat dari 

populasi. Untuk mendapatkan data, peneliti mendapat sampel yang dipilih yaitu SMKN 

4 Malang kelas X kelas Animasi A yang terdiri 30 siswa yang nantinya akan dibagi 

menjadi dua kelompok, 15 masing-masing. Setiap kelompok akan mendapatkan 

intervensi yang berbeda. Kelompok pertama akan diberi kegiatan Galeri Walk, dan 

kelompok kedua menggunakan Dice Technique. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Skor Postes 

Peneliti meakumulasi perhitungan pada kemampuan berbicara dari tiga aspek 

yaitu pengucapan, kelancaran, dan comprehensibility. Berikut ini adalah analisis data. 
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Tabel 5 Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Speaking_achievement Gallery Walk 14 3.3214 .72638 .19413 

Dice Technique 14 3.3333 .54694 .14618 

 

Tabel 5.7 Independent Samples t-test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Speaking_

achievem

ent 

Equal variances 

assumed 

1.50

0 
.232 -.049 26 .961 -.01190 .24301 -.51142 .48761 

Equal variances 

not assumed 
  -.049 24.155 .961 -.01190 .24301 -.51329 .48948 

 

Dari tabel statistik kelompok di atas, maka dapat diartikan bahwa skor untuk siswa 

yang diajar menggunakan Dice Technique (M = 3.32) hamper sama dengan siswa yang 

diajar menggunakan Gallery Walk (M = 3.33). Independen t-test dilakukan untuk 

menentukan apakah ada perbedaan pada prestasi berbicara antara siswa yang diajar 

menggunakan galeri Gallery Walk dan diajarkan menggunakan Dice Technique. Seperti 

yang ditampilkan pada tabel bahwa independen t-test dengan nilai Sig. (0,232) lebih besar 

tingkat dari signifikansi (0,05) yang berarti bahwa variabilitas dalam dua tindakan adalah 

sama. Bahwa skor di Gallery Walk tidak berbeda jauh dari skor di Dice Technique.  

Berdasarkan Sig. (2-tailed) (0,96) nilai lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05), 

akibatnya tidak ada perbedaan secara siknifikan antara rata-rata nilai siswa yang diajar 

dengan Gallery Walk (n = 14, M = 3.32, SD = 0,73) dan Dice Technique (n = 14, M = 

3.33, SD = 0,55). 

 

PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan prestasi berbicara antara 

dua teknik pembelajaran kooperatif, Gallery Walk dan Dice Technique. Perbedaan rata-

rata di skor posttest antara kelompok eksperimen dan kontrol secara statistik tidak 

signifikan (p> 0,05). Kelompok kontrol memiliki rata-rata postes 3,32, sedangkan 

kelompok eksperimen memiliki rata-rata postes 3,33. Dalam hal ini peneliti 

menyimpulkan bahwa, dua teknik yang dipakai, yaitu Dice Technique tidak lebih baik 
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daripada Gallery Walk, yang artinya adalah kedua teknik dari cooperative learning ini 

sama-sama bagus dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa SMK Negeri 4 

Malang. 

Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan data postes, kedua model sama-sama 

efektif untuk diaplikasikan. Dalam rencana pembelajaan yang sudah dipersiapkan, guru 

mulai pelajaran dengan sesuatu yang menarik untuk menarik perhatian mereka serta 

memicu minat mereka untuk terlibat dengan aktifitas pembelajarn. Karena topik yang 

diajarkan adalah teks naratif, guru bertanya mengenai film yang mereka sukai. Guru 

kemudian menjelaskan bahwa karakter utama selalu mendapatkan masalah dan mereka 

selalu berusaha untuk menyelesaikannya. Dasar dari pembagian unsur teks narrative ini 

dijadikan landasan peneliti untuk membantu siswa dalam membuat cerita. 

Secara umum, dari pengamatan selama mengajar dan sesi belajar, proses 

pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan Galeri Walk untuk mengajar 

berbicara, yaitu siswa berbagi di antara kelompok selama sesi diskusi. Selanjutnya, dalam 

sesi diskusi siswa diinstruksikan untuk berkontribusi positif satu sama lain untuk 

menyelesaikan tugas. Akuntabilitas individu dipraktikkan dalam kegiatan ini. Ketika 

siswa tahu bahwa setiap orang mengambil bagian dan memberikan kontribusi untuk tim 

mereka, motivasi yang kuat untuk mendapatkan prestasi lebih besar. Ini memberikan 

eksposur yang cukup untuk siswa. Hasilnya adalah sebanding dalam studi dari Slostad et 

al. (2004: 129), Gallery Walk memfasilitasi siswa untuk bertukar pikiran untuk berbagi 

dan mencapai tujuan tim. 

Dalam proses diskusi siswa berperan aktif untuk menggunakan bahasa Inggris. 

Tidak untuk mengatakan bahwa mereka sangat fasih dalam menggunakan bahasa, tetapi 

rasa anxiety mereka untuk berbicara menyampaikan ide sudah berkurang, karena mereka 

bekerja dalam kelompok mengakibatkan peningkatan kesempatan berbicara mereka 

bertambah. Dalam sesi presentasi, siswa diminta untuk menempelkan hasil mereka di 

dinding dan berputar di masing-masing Gallery untuk mewawancarai dan memberikan 

komentar kepada orang lain. Kosakata yang digunakan didiskusi itu kembali diterapkan 

dalam sesi ini.  

Pertemuan berikutnya adalah praktik dalam mereview topik. Karena dalam 

pertemuan sebelumnya siswa diperintahkan untuk menulis sebuah cerita dalam 

kelompok, mereka, setelah itu, diinstruksikan untuk menulis cerita secara individual. 
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Pada waktu tertentu, mereka diberitahu untuk membuat teks naratif berdasarkan 

pengalaman mereka. Guru memulai dengan memberikan contoh sebuah cerita untuk 

memberikan gambaran tentang bagaimana mereka harus membangun sebuah cerita narasi 

lengkap. Dengan membagi cerita menjadi tiga bagian, khususnya orientasi, komplikasi, 

dan resolusi, guru, untuk mengelola waktu, memberi sinyal ketika mereka harus mulai 

menulis pada setiap bagian dari cerita. Pada setiap jeda, siswa pada kelompok diminta 

untuk membacakan satu persatu. Hal ini terus berlanjut sampai ke bagian terakhir, 

resolusi.  

Begitu juga dengan kualitas yang dari proses pembelajaran dengan kegiatan Dice 

Technque yaitu dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam mengumpulkan semua 

sumber daya, termasuk kosakata dan beberapa ekspresi, mendukung satu sama lain untuk 

tujuan tim. Dalam Dice Technique, siswa berperan untuk menyelesaikan unsur cerita 

naratif. Saat guru mengumumkan bahwa tim yang bisa menyeleaikan permainan bisa 

menjadi pemenang, mereka bersemangat dan aktif. Ketika siswa melempar dadu mereka 

harus menyebutkan kata yang disediakan di papan. Menempatkan pion di media kotak 

yang tersedia yang sama dan meminta mereka untuk menyebutkan kosa kata tertentu. Hal 

ini membuat mereka untuk terbiasa mengucapkan dan mendengar kata-kata dan ungkapan 

dari teman-teman mereka. Kesimpulannya, penerapan Dice Technique tidak hanya 

menunjukkan sikap positif untuk bersaing antar tim, tetapi juga untuk bekerja sama di 

antara anggota yang menghasilkan eksposur yang memadai untuk menggunakan bahasa 

tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Studi ini meneliti prestasi berbicara siswa SMK Negeri 4 Malang. Kelompok 

pertama diajarkan menggunakan Gallery Walk, sementara kelompok kedua diajarkan 

menggunakan Dice Technique. Materi yang diberikan adalah topik naratif. Kesimpulan 

dari penelitian ini didasarkan pada pernyataan masalah dan hipotesis. Dalam kesimpulan 

ini dapat ditarik bahwa tidak ada perbedaan secara siknifikan antara siswa yang diajar 

dengan Dice Technique ataupun dengan gallery walk. 
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ABSTRAK 

 

Miss match antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia 

usaha dan dunia industri (DU/DI) masih menjadi persoalan urgent 

dalam pengelolaan pendidikan kejuruan saat ini. Hal tersebut 

berupa infrastruktur yang belum memadai, kompetensi lulusan, 

kurikulum pendidikan, koordinasi dengan stakehokders, tingginya  

jumlah  pengangguran  lulusan dan masih banyaknya lulusan yang 

bekerja di luar bidangnya.  Kerjasama merupakan langkah untuk 

mengelola sumber daya agar mampu mencapai sasaran yang dituju 

dengan efektif dan efesien. SMK dalam menjalin hubungan 

kerjasama, meliputi: Program kerjasama SMK dengan DU/DI dan  

Mekanisme kerjasama SMK dengan DU/DI untuk meningkatkan 

kompetensi lulusan. Program kerjasama antara SMK dengan 

DU/DI lebih spesifik yaitu merumuskan visi dan misi sekolah, 

penyusunan kurikulum bersama, dan menjalin kerjasama dengan 

DU/DI; Mekanisme kerjasama SMK dengan DU/DI tergambar dari 

adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk MOU dalam 

pelaksanaan prakerin, kerjasama lain adalah guestpeaker, 

pelaksanaan uji kompetensi, audiensi dan seminar lainnya; dan 

faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama SMK dengan 

DU/DI dalam meningkatkan kompetensi lulusan adalah terlihat 

dari adanya keterlibatan dan komitmen bersama (SMK dengan 

DU/DI) dalam penyusunan regulasi dan profil sekolah.  

 

Kata Kunci: Strategi Kerjasama SMK, Dunia Usaha/Dunia 

Industri dan Kompetensi Lulusan SMK 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya 

manusia (SDM), yang dibutuhkan dalam berbagai aspek pembangunan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas dan 

memiliki keterampilan hidup sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1, menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah program pendidikan 

menengah yang berbentuk penguatan pendidikan vokasional dengan tujuan 

mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk lebih 

siap masuk dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada bidangnya. 

Pendidikan kejuruan menurut Evans yang dikutip oleh (Murniati, 2009:1) adalah “bagian 

dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada 

suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan 

lainnya”. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan, 

mempunyai misi atau tujuan untuk menyiapkan tenaga  kerja  yang  mampu  mengisi  

lapangan kerja dan berkualitas profesional yang diharapkan mampu berperan sebagai alat 

unggulan bagi dunia usaha dan industri di Indonesia dalam menghadapi persaingan 

global. Agar lulusan SMK dapat meningkatkan kompetensi yang berkualitas maka dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran seharusnya SMK dan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

(DU/DI) menjalin hubungan kerjasama agar penguasaan kemampuan belajar siswa 

didapatkan melalui kegiatan belajar di sekolah dan DU/DI. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Singosari Malang, (2013:5) 

menyebutkan: Prakerin merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus 

dilaksanakan oleh setiap peserta didik di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI), 

sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan SMK yaitu Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) dalam rangka “Link dan Macth” bertujuan meningkatkan kualitas lulusan 

SMK sebagai sumber daya Indonesia yang handal, kompeten dan profesional. Oleh 

karena itu menjalin hubungan kerjasama SMK dengan DU/DI perlu dibina secara 

berkesinambungan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di tingkat 

kejuruan dalam upaya menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahliannya 

dan tuntutan dunia kerja. 

Dwiastuti (2009:18) dalam penelitiannya meguraikan tentang kendala yang 

dihadapi pendidikan kejuruan dalam aplikasi kebijakan “Link dan Macth”, yaitu: 
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Pertama, masalah keterbatasan infrastruktur belajar mengajar. Keterbatasan fasilitas 

praktikum yang tersedia di laboratorium, pembangunan infrastruktur penunjang aplikasi 

dan proses belajar yang belum mencukupi terutama dikarenakan adanya kendala dana 

yang tersedia. Kedua, masalah kompetensi dari sumber daya manusia. Kualifikasi 

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha lebih tinggi daripada yang mampu 

disediakan oleh dunia pendidikan. Hal ini terutama diakibatkan oleh perubahan dan 

perkembangan industri yang jauh lebih cepat dan berkembang, sementara orientasi 

pendidikan tidak mudah melakukan penyesuaian terlebih dalam waktu yang singkat. 

Dicontohkan antara lain, perubahan tuntutan ketrampilan/keahlian tukang las misalnya. 

Pengajaran masih menggunakan bahan ajar dengan peralatan yang konvensional, padahal 

di dunia kerja sekitarnya sudah menggunakan perlatan kerja yang sangat modern. Ketiga, 

masalah kurikulum pendidikan. Kurikulum nasional kurang sesuai dengan kondisi 

daerah/kondisi lokal. Belum ada panduan nasional yang berfungsi untuk menjadi 

pedoman pengembangan kurikulum sehingga mengakibatkan pengembangan kurikulum 

di daerah menjadi stagnan. Keempat, kurangnya koordinasi diantara stakeholders terkait. 

Walaupun sudah terjadi hubungan antara dunia industri, tenaga kerja dan dinas 

pendidikan, namun belum ada koordinasi antara dinas industri, dinas tenaga kerja, dan 

dinas pendidikan maupun institusi industri. Kelima, belum ada pemetaan yang jelas dan 

pasti, berapa dan seperti apa tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri. Ketujuh,  

lulusan SMK masih banyak yang bekerja di luar bidangnya (sebanyak 50 persen) akibat 

keterbatasan lahan kerja yang sesuai dengan bidangnya, dan keengganan mereka untuk 

diberikan pekerjaan yang sama dengan lulusan SMK bekerja sebagai operator. Mereka 

menuntut untuk paling tidak diposisikan menjadi supervisor, padahal lowongan pekerjaan 

yang ada kebanyakan hanyalah menjadi operator. Selain itu, jenis SMK yang dibangun 

belum banyak mengacu pada jenis perusahaan yang berdiri.  

Rifai (2009:20) mengemukakan bahwa “Penerapan kebijakan program link & 

match di Banten juga belum optimal, karena terdapat beberapa kendala. Pertama, masalah 

oversupply mahasiswa pada jurusan yang lapangan pekerjaannya sedikit. Kedua, masih 

tingginya kesenjangan antara kemampuan calon tenaga kerja dengan keahlian yang 

ditawarkan pada lowongan kerja. Ketiga, masih kurang memadainya fasilitas 

laboratorium di universitas, sehingga tidak mampu mengejar kecanggihan alat-alat di 

dunia industri. Keempat kurangnya koordinasi antara pihak industri, lembaga pendidikan, 
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dan dinas tenaga kerja. Wajib lapor perusahaan kepada Disnakertrans kurang direspon 

secara baik, sehingga dinas setempat kesulitan dalam melakukan Setting Program 

terutama menyangkut lowongan yang dibutuhkan. Bursa kerja khusus yang dilakukan 

lembaga pendidikan juga tidak berkoordinasi dengan Disnakertrans. Padahal, pelatihan 

yang diselenggarakan Disnaker selama ini telah mengacu pada kurikulum sesuai 

kebutuhan perusahaan yang telah memberikan jaminan untuk dapat diterima kerja di 

perusahaan yang bersangkutan  disertai dengan syarat magang bagi minimal lulusan 

SMK. 

Fakta tersebut diperkuat oleh Yulianto (2014:21) menyimpulkan tentang “kondisi  

objektif  yang  dapat  kita amati  tentang  sistem  pendidikan  kejuruan di  negara  kita  

selama  ini,  banyak  yang hanya  mengejar  target  kelulusan  100  % dan  cenderung  

melupakan  DU/DI  sebagai salah  satu “user” tamatan  SMK.  Dunia pendidikan  

kejuruan  belum  berpikir apakah  tamatan  SMK  dapat  bekerja  sesuai dengan  kebutuhan  

Industri  serta  dapat mengembangkan  diri  sesuai  dengan akselerasi  perkembangan  

ilmu  pengetahuan  dan  teknologi? sebaliknya,  sebagian  dari  DU/DI  masih  

menganggap pelatihan  kerja  bagi  siswa  SMK merupakan  beban.  DU/DI    menganggap 

tamatan  SMK  belum  siap  kerja  (baru  siap latih),  padahal  kalau  penempatan  siswa 

SMK  prakerin  di  DU/DI  secara  konseptual dilakukan  perencanaan  dan  tanggung 

jawab  bersama  antara  SMK  dan  DU/DI, siswa  akan  dapat    bekerja  pada  lini produksi 

(production  line), DU/DI mendapatkan tenaga kerja yang murah dan siswa  mendapatkan  

pengalaman  kerja langsung tidak lagi bersifat simulasi. Selain itu pihak sekolah belum 

kreatif membina hubungan kerjasama dengan DU/DI, sehingga dalam mewujudkan visi 

dan misi SMK untuk menghasilkan tamatan yang terampil sesuai dengan program 

keahlian dan penempatan lulusan di dunia industri masih ditemukan beberapa hambatan. 

Secara garis besar hambatan dalam menghasilkan kualitas lulusan yang terserap DU/DI 

dipengaruhi oleh faktor utamanya masih terdapat pada perbedaan kebutuhan dan sudut 

pandang antara SMK yang berorientasi pada pelatihan dan pembentukan sumber daya 

manusia dengan pihak DU/DI yang berorientasi bisnis dengan mengejar keuntungan. 

Mengingat masih terdapatnya perbedaan antara sistem nilai dan kebutuhan yang 

berlaku di SMK dengan DU/DI, maka pihak SMK perlu menyiasati dengan menjalin 

hubungan kerjasama yang lebih intensif, terbuka dan kreatif dengan DU/DI dalam upaya 

meningkatkan kompetensi lulusan. 
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Strategi Kerjasama Sekolah 

Istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara 

penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu  peperangan.  Menurut  

Slameto yang dikutip oleh (Riyanto, 2010:131)   “Strategi   adalah   suatu   rencana tentang 

pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi pengajaran”. Sekolah merupakan lembaga yang bersifat 

kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya 

terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. 

Wahjosumidjo   (2011:349)   menyatakan “kunci    keberhasilan    suatu    sekolah 

pada hakikatnya terletak pada efesiensi dan efektivitas penampilan seorang kepala 

sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dan keberhasilan 

kepala sekolah adalah keberhasilan sekolah”. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat 

ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang 

tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Setiap kepala sekolah diharapkan pada 

tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana dan 

berkesinambungan. Konsep Hubungan Kerjasama Hubungan sekolah dan masyarakat 

memiliki pengertian yang sangat luas seperti hubungan masyarakat dengan sekolah 

merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik baik 

dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan 

pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Menurut Soetopo dan 

Soemanto (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI 2012:278), secara lebih umum 

dikatakan bahwa “hubungan sekolah dan masyarakat diartikan sebagai suatu proses 

komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga tentang kebutuhan dan praktik 

pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki sekolah”. 

Upaya menjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan 

industri sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya program SMK. SMK 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 

sederajat. Menurut Pedoman Praktek Kerja Industri SMK Negeri 1 Singosari Malang 

(2013:6) pelaksanaan kerjasama SMK dengan DU/DI dapat dilihat: (1) Pengembangan 

hubungan kerjasama antara SMK dengan DU/DI dilaksanakan melalui koordinasi tugas 
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dan tanggung jawab komite sekolah, (2) Hubungan kerjasama dikembang kan dengan 

prinsip saling menguntungkan, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia 

dan peningkatan masing-masing pihak, (3) Inisiatif pengembangan hubungan kerjasama 

harus dimulai dari pihak SMK, terutama dalam membangun saling pengertian masing-

masing pihak, (4) SMK harus memiliki data yang lengkap dan akurat tentang peta dunia 

Usaha/ Industri/Kerja disekitarnya, (5) SMK bersama komite sekolah harus dapat 

mengatur sarana, personal dan jadwal kegiatan perkembangan hubungan kerjasama, dan 

(6) Jalinan kerjasama antara SMK dan Dunia Usaha/Dunia Industri, sebaiknya dibuat 

MoU secara formal dalam bentuk naskah kesepakatan kerjasama. 

Prinsip Hubungan Kerjasama 

Prinsip kerjasama industri antara sekolah dengan dunia kerja pada akhirnya 

mempunyai tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan Sekolah 

Kejuruan dalam memasuki dunia kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan  mutu  

sekolah  menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan mampu menyita perhatian berbagai 

pihak, terutama stakeholders pendidikan, dikarena prinsip pendidikan kejuruan 

mempengaruhi perilaku pelanggan pendidikan. 

Perhatian yang besar terhadap pendidikan kejuruan tentu saja terkait dengan 

prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, seperti yang diidentifikasi oleh Barlow dalam 

(Murniati, 2009:20), yaitu: (1) Pendidikan kejuruan adalah suatu suatu perhatian rasional 

tenaga kerja, pendidikan industri, pertanian dan bantuan pemerintah, kebutuhan ekonomi 

merupakan suatu kerangka nasional dari pendidikan kejuruan; (2) Pendidikan kejuruan 

memelihara pertahanan umum dan memajukan kesejahteraan umum; (3) Pendidikan 

kejuruan mempersiapkan remaja dan dewasa, merupakan suatu tanggung jawab sekolah 

pemerintah, demokratisasi pendidikan dimana pemerintah memperlihatkan konsensus 

yang baik untuk kebutuhan pendidikan kejuruan pada sistem pendidikan sekolah 

pemerintah; (4) Pendidikan kejuruan memerlukan suatu pendidikan dasar; (5) Pendidikan 

kejuruan direncanakan dan dipimpin dalam kerjasama yang erat dengan pengusaha dan 

industri; (6) Pendidikan kejuruan memberikan   keterampilan   dan   pengetahuan yang 

bernilai dalam pasar tenaga kerja; (7) Pendidikan kejuruan memberikan pendidikan 

lanjutan untuk anak remaja dan dewasa. 

Proses Hubungan Kerjasama 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah kejuruan ini menjalin kerjasama 
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baik anggota internal maupun eksternal sekolah, kerjasama yang dijalin bersifat formal 

dan informal. Rohiat (2010:67) mengemukakan “esensi   hubungan   sekolah   dan   

masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan 

dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Dalam arti 

sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat sudah disentralisasikan sejak lama”. 

Hubungan kerjasama dengan anggota eksternal dilakukan dengan DU/DI, bersifat 

kemitraan dalam kegiatan prakerin. Prakerin merupakan kegiatan yang dulunya disebut 

dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), menurut Sidi (Jayuz 

2013.http://hisyamjayuz.blogspot.com/2013/12/) adalah “suatu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan keahlian profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara 

program pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian 

professional”. 

Fungsi dan Tujuan SMK 

Pendidikan  kejuruan  menjadi  strategis dan krusial dalam pembangunan. Produk 

pendidikan kejuruan mampu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dengan 

kepentingan negara. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan pendidikan 

kejuruan tidak terlepas dari fungsi pendidikan kejuruan. Daud (2013:8) menyatakan 

“pengelolaan pendidikan kejuruan juga terpengaruh dengan pandangan Mardjinalisasi tadi, 

sehingga secara langsung telah menempatkan eksistensi, atau kebijakan terhadap pendidikan 

ini cukup memprihatikan baik pada tataran teoritis perencanaan maupun dalam realitas 

kehidupan keseharian masyarakat”. 

Kompetensi Lulusan SMK 

Lulusan pendidikan SMK merupakan lulusan yang dibekali dengan serangkaian 

keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun   2003,   Pasal   35   disebutkan   bahwa “standar kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta 

didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah”. 

Berkaitan dengan rencana pemberlakuan Kurikulum 2013, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI telah menerbitkan peraturan baru yang  mengatur tentang Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah yang 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 
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tentang Standar Kompetensi Lulusan.  

Dalam peraturan tersebut antara lain dikemukakan bahwa: (1) Standar Kompetensi 

Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; (2) Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan 

utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan 

standar pembiayaan; dan (3) Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi 

kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa 

belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Peran DU/DI dalam Eksistensi SMK 

Fungsi  SMK  yang  disampikan  dalam Renstra  Dikjen  Dikmen  Tahun  2010-2014, 

SMK  dalam  mempersiapkan  kebutuhan  tenaga kerja yang diperlukan untuk 

mengembangkan perekonomian daerah mencakup dua dimensi. Pertama,  berkaitan dengan 

fungsi program pendidikan SMK dalam memasok tenaga kerja terdidik dan terampil sesuai 

dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada di daerah. Kedua, menyangkut fungsinya sebagai 

penghasil tenaga kerja terdidik, terlatih dan terampil yang akan menjadi sumber penggerak  

pengembangan perekonomian daerah. 

Indriaturrahmi (2016:168) mengemukakan peran DU/DI dalam pengembangan SMK 

adalah: (1) Peyelenggaraan Prakerin SMK, Penyelenggaraan  prakerin  siswa  wajib diadakan  

setiap  tahunnya.  Pada  saat  prakerin siswa  dititipkan  untuk  belajar  di  DUDI  yang telah  

berkerja  sama  dengan  sekolah; (2) peran pembinaan guru, peran  pembinaan  guru  dalam  

bentuk magang guru; (3) peran penyediaan sarana dan prasarana, industri sendiri dapat 

menawarkan ke sekolah untuk memberikan sarana dan prasarana pendukung belajar, seperti 

pembukaan  bengkel dan (4) peran pengembangan kurikulum, pengembangan  kurikulum  

dilakukan dalam  bentuk  workshop  kurikulum.  

 

KESIMPULAN 

Hakikat pembaruan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebijakan link and match 

adalah perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan konvensional ke suatu 

yang lebih terang, jelas dan kongkret menjadi pendidikan kejuruan sebagai program 

pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. 

Kerjasama merupakan cara dalam mengelola sumber daya agar mampu mencapai 

sasaran yang dituju dengan efektif dan efesien serta memaksimalkan keunggulan dan 

meminimalkan keterbatasan. Mekanisme kerjasama SMK dengan DU/DI adalah membuat 
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MOU dengan waktu yang tidak terbatas sehingga pihak DU/DI selalu siap menerima siswa 

yang melaksanakan magang di DU/DI. Selain itu, pihak SMK mengundang DU/DI ke sekolah 

untuk memberi materi tentang perkembangan ilmu di pasar kerja sehingga siswa dapat 

menyesuaikan diri ketika terjun ke dunia kerja. Mengajak DU/DI dalam mengikuti seminar, 

audiensi dan melibatkannya dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa. 

Program pencapaian tujuan SMK melalui kerjasama dengan DU/DI untuk 

menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan pasar kerja membutuhkan program 

kerjasama SMK dengan DU/DI yang terus dibina dan dikembangkan, yaitu tergambar dari 

adanya keterlibatkan DU/DI dalam  menyusun kurikulum bersama untuk terlaksananya 

pelatihan praktik kerja industri (Prakerin) pemagangan guru, unit produksi dan 

pendayaguanaan  fasilitas  kedua  belah pihak. Program yang direncanakan mencakup 

kebutuhan, tujuan, sistem pelaksanaan, waktu, dan penilaian prakerin. 
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ABSTRAK 

 

Implementasi Model PjBL dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual dihadapkan pada berbagai 

kendala yang berkaitan dengan ketersediaan bahan, peralatan, penentuan proyek, 

dan ketersediaan buku teks. Sebagai salah satu bentuk buku teks, pengembangan 

BKS diharapkan memuat proyek yang sesuai dengan KD dalam satu dan/atau 

lintas matapelajaran, memuat materi esensial yang tepat untuk mencapai 

penguasaan KD, pengorganisasian materi pembelajaran sesuai dengan tahapan 

pembelajaran yang mengintegrasikan antara model PjBL dan pendekatan 

saintifik, dan memuat sistem penilaian otentik. 

 

Kata Kunci: PjBL, pendekatan saintifik, buku kerja siswa, SMAW, SMK 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Setiap perubahan kurikulum dan implementasinya, termasuk Kurikulum 2013 (K-

13), selalu disertai dengan adanya perubahan paradigma pembelajaran yang sangat 

mendasar. Arah tuntutan perubahan paradigma pembelajaran tersebut dapat diacukan 

pada kondisi ideal yang diharapkan pada tiga aspek utama pembelajaran ala K-13, yaitu 

materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Terkait dengan 

materi pembelajaran, kondisi ideal yang diharapkan mengarah pada (a) relevansinya 

materi pembelajaran dengan kompetensi yang dibutuhkan, (b) terpilihnya materi 

pembelajaran yang esensial sehingga beban belajar siswa tidak terlalu berat, dan (c) 

sesuainya materi pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa. Kondisi ideal yang 

diharapkan terkait dengan proses pembelajaran ditandai dengan (a) adanya pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik (student centered learning), (b) sifat pembelajaran yang 

kontekstual, dan (c) buku teks yang memuat materi dan proses pembelajaran, sistem 

penilaian serta kompetensi yang diharapkan. Sedangkan kondisi ideal yang terkait dengan 

penilaian mengarah pada (a) penilaian yang menekankan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik secara proporsional, dan (b) penggunaan penilaian tes dan portofolio yang 
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saling melengkapi (Kemendikbud, 2012; Sudjimat, 2014). 

Dari berbagai aspek kondisi ideal yang diharapkan dalam pembelajaran ala K-13 

tersebut tampaknya kebedaraan buku teks pelajaran merupakan aspek yang paling pokok. 

Buku teks pelajaran dimaksud harus memiliki tiga karakteristik utama, yaitu (a) disusun 

mengacu pada kompetensi yang diharapkan dikuasi oleh siswa, (b) memuat materi 

esensial dan proses pembelajaran secara terintegrasi, dan (c) memuat sistem penilaian 

yang menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara proporsional 

yang ditandai dengan penggunaan penilaian tes dan portofolio yang saling melengkapi 

sebagai bentuk penilaian otentik (Kemendikbud, 2012). Karakteristik buku teks pelajaran 

ala K-13 tersebut membedakan secara nyata dengan karakteristik buku-buku teks 

pelajaran sebelumnya, yang umumnya disebut dengan modul, baik yang berupa hard copy 

maupun soft copy dalam bentuk BSE (Buku Sekolah Elektronik). Jika pada buku teks 

pelajaran sebelumnya hanya menekankan pada materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik disertai dengan tes tulis secara singkat, 

maka pada buku teks pelajaran ala K-13 harus dilengkapi dengan proses pembelajaran 

dan penilaiannya secara terintegrasi sehingga mampu mengarahkan proses belajar peserta 

didik beserta bukti-bukti belajar (evident of learning) yang harus dihasilkannya untuk 

keperluan penilaian proses dan hasil belajarnya. Dengan karakteristik seperti itu maka 

buku teks pelajaran ala K-13 lebih tepat disebut sebagai Buku Kerja Siswa (BKS). 

Berdasarkan kajian kritis terhadap perubahan paradigma pembelajaran ala K-13, 

setidaknya ada tiga tuntutan inovasi pembelajaran yang harus dipenuhi dalam penulisan 

buku teks pelajaran K-13 atau BKS, yaitu (a) memuat materi esensial yang dielaborasi 

dari kompetensi yang harus dikuasai peserta didik (lihat Standar Isi); (b) disusun 

berdasarkan hasil analisis kritis yang mengintegrasikan antara sintaks metode 

pembelajaran berbasis penyingkapan (discovery/inquiry-based learning), pembelajaran 

berbasis pemecahan masalah (problem-based learning), dan/atau pembelajaran berbasis 

proyek (project-based learning), dan pendekatan saintifik (scientific approach) (lihat 

Standar Proses); dan (c) dilengkapi dengan instrumen sistem penilaian otentik, baik yang 

berupa tes, nontes, maupun portofolio (lihat Standar Penilaian), di mana ketiganya 

disusun secara terpadu sehingga benar-benar menghasilkan sosok BKS yang mampu 

membimbing dan mengarahkan proses belajar siswa secara efektif dan lebih 

menyenangkan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penulisan BKS sangat 
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tergantung dari karakteristik isi masing-masing matapelajaran. Dengan demikian ada 

matapelajaran yang cocok ditulis menggunakan metode pembelajaran berbasis 

penyingkapan, metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah, metode pembelajaran 

berbasis proyek, atau gabungan di antara ketiganya sesuai dengan topik/bab yang ada 

dalam matapelajaran tersebut.  

Berdasarkan karakteristik Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual yang 

menekankan pada keterampilan siswa untuk melakukan berbagai teknik pengelasan dan 

mengaplikasikannya untuk melakukan berbagai pengelasan konstruksi dan/atau 

pembuatan berbagai produk fungsional maka model pembelajaran yang paling cocok 

untuk mengembangkan BKSnya adalah Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-

Based Learning/PjBL). Dalam konteks ini Han & Bhattacharya (2010:135) menjelaskan 

PjBL sebagai strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan kompleks, 

memerlukan beberapa tahapan dan berdurasi relatif panjang, sedikitnya beberapa 

pertemuan hingga satu semester penuh. Proyek berfokus pada penciptaan suatu produk, 

dan umumnya mengarahkan siswa untuk memilih dan mengatur kegiatan belajar, 

melakukan penelitian, dan mensintesis informasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Buck Institute for Education (2016) yang menyatakan bahwa PjBL merupakan metode 

pembelajaran dimana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan cara 

bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk menyelidiki dan menanggapi pertanyaan, 

masalah atau tantangan yang otentik, menarik dan kompleks. 

Menurut Al-Sharif (2015:2), proyek di bidang teknik dikategorikan sebagai: (a) 

practical project, proyek yang bersifat praktik dan memerlukan ketersedian laboratorium, 

seperti pekerjaan merancang sirkuit elektronik sederhana, merancang sistem mekanik 

yang digunakan untuk mengkalibrasi alat, atau pengujian alat ukur; (b) visit/survey 

project, proyek ini melibatkan siswa melakukan kunjungan atau survei, kemudian 

membuat laporan tentang kunjungan ke industri untuk melakukan pengamatan sistem 

pneumatik dan hidrolik, atau kunjungan ke lembaga penelitian/laboratorium pengujian 

bahan teknik; (c) programming projects, proyek yang melibatkan pembuatan kode-kode 

pemrograman dari suatu software yang digunakan di bidang teknik; dan (d) theoretical 

projects, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa secara mendalam melalui 

kegiatan penelitian dan penyusunan laporannya. Menurut Zhang (2013:725-726), 

pelaksanaan PjBL harus mencerminkan tiga komponen dasar, yaitu perencanaan proyek, 
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pelaksanaan proyek, dan evaluasi proyek. Perencanaan proyek merupakan pondasi utama 

dalam melaksanakan PjBL dan pengorganisasian yang dilakukan oleh guru/pengajar 

dibagi menjadi tiga langkah yaitu; (a) pemilihan proyek, (b) modifikasi proyek dan (c) 

penyelesaian proyek. Pemilihan proyek harus berasal dari proyek-proyek atau bisnis yang 

sebenarnya dari du/di dalam rangka mengkondisikan siswa agar mengalami job/tugas 

secara nyata sesuai dengan bidangnya. Proyek yang berasal dari du/di biasanya tergolong 

dalam proyek skala besar. Oleh karena itu, proyek tersebut harus dimodifikasi oleh guru 

dengan mempertimbangkan waktu pengerjaan proyek dengan jam pelajaran di sekolah. 

Dalam rangka mangatur jadwal pelajaran dan mengontrol keefektifan pembelajaran, guru 

harus mengorganisasi/memecah proyek menjadi sub-proyek berdasarkan proses kerja, 

dan masing-masing proyek harus menunjukkan proses kerja yang relatif lengkap sehingga 

proyek tersebut dapat diselesaikan oleh para siswa.  

Pelaksanaan proyek dibagi menjadi tiga tahap, yaitu (a) pengenalan proyek, (b) 

pelaksanaan sub-proyek, dan (c) pengintegrasian sub-proyek. Pengenalan proyek 

biasanya dilakukan pada awal pembelajaran untuk melakukan persiapan-persiapan terkait 

kegiatan proyek. Pertama, guru harus menunjukkan dan menjelaskan persyaratan dasar 

dari proyek kepada siswa dan membuat siswa memiliki pemahaman secara menyeluruh 

tentang proyek sebelum pelaksanaan proyek dan pemahaman dasar tentang persyaratan 

yang berkaitan dengan kurikulum. Kedua, guru harus menjelaskan pengorganisasian dan 

pengaturan kegiatan proyek untuk siswa, seperti pembagian kelompok dan cara penilaian, 

sehingga kegiatan proyek yang dirancang akan terlaksana dengan tertib dan lancar. 

Sebelum proses pelaksanaan proyek, guru harus terlebih dahulu menunjukkan dan 

menjelaskan tugas-tugas dasar dari proyek kepada siswa, kemudian, menganalisis dan 

menjelaskan pengetahuan atau kompetensi yang terkait dengan tugas dari sub-proyek. 

Ketika menganalisis dan menjelaskan pengetahuan yang terkait dengan proyek, guru 

harus mempersiapkan permasalahan/kasus kecil dan tugas yang dapat memancing 

pengetahuan siswa, sehingga siswa dapat memahami cara menerapkan pengetahuan 

untuk proyek dengan baik. Setelah menerima pengetahuan yang terkait, siswa memeulai 

menyelesaikan proyek dengan anggota kelompok. Dalam proses penyelesaian proyek, 

peran guru adalah sebagai pemimpin, dan siswa sebagai aktor utama. Guru harus 

mengamati aktivitas tiap kelompok, berpartisipasi dalam diskusi, mengarahkan siswa 

untuk menganalisis, berpikir, mengeksplorasi dan memecahkan masalah dan 
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mengembangkan kecakapan-kecakapan vokasional siswa secara komprehensif. Setelah 

terselesaikan, setiap sub-proyek harus diintegrasikan ke dalam proyek secara lengkap. 

Dalam proses ini, guru hanya perlu menjelaskan metode dasar dan menyarankan siswa 

menyelesaikan proses integrasi dan dapat menggunakan waktu ekstrakurikuler untuk 

menyempurnakan pekerjaan. Guru harus memberikan bimbingan yang berbeda 

berdasarkan kinerja dari masing-masing kelompok berdasarkan sub-proyek yang 

dikerjakan, memotivasi kelompok-kelompok yang dapat menyelesaikan sub-proyek 

dengan baik untuk menyempurnakan produk dan merangsang kreativitas mereka. Untuk 

kelompok yang tidak baik dalam menyelesaikan sub-proyek, guru harus 

merekomendasikan mereka untuk meningkatkan sub-proyek mereka sendiri berdasarkan 

penjelasan dan laporan proyek dari kelompok lain dan mempraktikkan tugas/pekerjaan 

tersebut sekali lagi. 

Evaluasi proyek terdiri dari dua langkah, yaitu evaluasi proses dan evaluasi 

suamatif. Evaluasi proses merupakan evaluasi pada proses pelaksanaan proyek. Setiap 

anggota kelompok melakukan evaluasi diri berdasarkan pada tugas-tugas mandiri yang 

melengkapi kegiatan proyek, dan kemudian guru mengevaluasi sikap dan perilaku setiap 

siswa dalam kegiatan proyek dan memberikan skor untuk setiap siswa. Evaluasi sumatif 

merupakan evaluasi hasil proyek. Ketua kelompok menunjukkan hasil proyek-nya, 

menunjukkan cara dan metode pelaksanaan proyek dan mengevaluasi kelebihan dari hasil 

proyek, dan kemudian anggota kelompok yang lain mengajukan pertanyaan dan 

mengevaluasi kelemahan dari hasil proyek, akhirnya, guru mengevaluasi hasil proyek dan 

memberikan nilai untuk proyek dengan kombinasi evaluasi diri dan evaluasi bersama 

kelompok. Guru harus mengapresiasi siswa yang telah memperoleh prestasi yang luar 

biasa dan membiarkan mereka memulai proyek berikutnya dengan penuh keyakinan, dan 

menunjukkan kelemahan dari hasil yang kurang baik dan menyarankan untuk 

memperbaiki, sementara itu, juga perlu memotivasi mereka agar memiliki keyakinan 

untuk menyelesaikan subproyek berikutnya.  

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan dalam rangka penulisan BKS 

yang bertujuan untuk (a) mendeskripsikan berbagai model pembelajaran yang digunakan 

para guru pengajar Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual; (b) 

mendeskripsikan implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran Matapelajaran 

Teknologi Pengelasan Busur Manual; (c) mendeskripsikan karakteristik proyek yang 
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digunakan guru dalam pembelajaran Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual; 

(d) mendeskripsikan berbagai kendala yang dihadapi para guru dalam pembelajaran 

Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual; dan (e) mengidentifikasi berbagai 

kebutuhan guru terkait dengan pengembangan BKS untuk Matapelajaran Teknologi 

Pengelasan Busur Manual. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan rancangan deskriptif kualitatif dengan 

metode pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Sumber data utama 

adalah para guru pengajar Matepelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual dari Paket 

Keahlian Teknologi Pengelasan SMK PGRI 3 Tlogomas Malang, SMK Negeri 1 

Purwosari dan SMK Negeri 2 Sukorejo Pasuruan. Observasi dilakukan terhadap kondisi 

bengkel pengelasan, peralatan pengelasan, dan produk hasil pengelasan para siswa. Data 

penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Secara umum keseluruhan penggunaan 

metode penelitian ini diacukan pada Creswell (2010).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum ditemukan ada dua model pembelajaran yang digunakan para guru 

pengajar Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual di SMK sasaran, yaitu 

model pelatihan dan model PjBL. Penggunaan kedua model tersebut tidak bisa dipilah 

secara dikotomis, melainkan keduanya terkadang digunakan secara terpisah namun juga 

sering digunakan secara bersama-sama (gabungan). Pada prinsipnya model pelatihan 

yang digunakan para guru memiliki pola seperti Model TWI (Training Within Industry) 

yang  terdiri dari langkah-langkah: (1) persiapan, (2) peragaan, (3) peniruan, (4) praktik, 

dan (5) penilaian (Wena, 2013). Model PjBL yang diimplementasikan para guru 

umumnya diorganisir ke dalam tiga tahapan, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan; dan (3) 

penilaian. Tahap persiapan mencakup kegiatan (1) merumuskan proyek, (2) membuat 

Lembar Kerja, dan (3) merancang alat evaluasi. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan: 

(1) menjelaskan tugas proyek dan rencana kerja secara garis besar kepada para siswa, (2) 

mengelompokkan siswa sesuai dengan tugas proyek masing-masing, dan (3) 

mempersilakan siswa mengerjakan proyek: menyusun rencana/langkah-langkah kerja, 

melakukan proses produksi, dan menyusun laporan. Sedangkan tahap evaluasi mencakup 
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kegiatan melaksanakan evaluasi berdasarkan prosedur, teknik, dan alat evaluasi yang 

telah direncanakan.  

Model gabungan umumnya terjadi pada kegiatan praktik dan penilaian dari Model 

Pelatihan digabung atau dicampur dengan kegiatan pelaksanaan dan penilaian dari Model 

PjBL. Penggabungan pada kegiatan praktik diwujudkan dalam bentuk diberikannya tugas 

kepada para siswa untuk menyusun langkah-langkah kerja berdasarkan gambar kerja 

yang diberikan guru. Sedangkan penggabungan pada kegiatan penilaian diwujudkan 

dalam bentuk dilibatkannya para siswa untuk menilai hasil praktiknya sendiri dan saling 

menilai pekerjaan antarteman atau antarkelompok. Model gabungan merupakan model 

yang paling banyak dilaksanakan para guru. Hal ini sesuai dengan hasil analisis dokumen 

RPP yang sebagian besar menyebutkan penggunaan model PjBL dan metode ceramah, 

tanya-jawab, pemberian tugas, dan praktikum. Tidak ditemukan penggunaan Model TWI 

dan Model PjBL yang dilaksanakan secara utuh sesuai dengan sintaks yang 

dikembangkan oleh para ahli. 

Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran Teknologi Pengelasan 

Busur Manual secara umum dilaksanakan secara berurutan sebagaimana terdapat dalam 

dokumen RPP guru, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Para guru menjelaskan bahwa pola tersebut disesuaikan dengan 

yang sudah ada dalam silabus yang dikembangkan oleh pusat. Diakui oleh para guru 

bahwa implementasi pendekatan saintifik yang dilaksanakannya masih belum maksimal. 

Di samping dikarenakan hal tersebut merupakan inovasi yang baru dalam K-13 juga 

dikarenan sekolah baru menerapkan K-13 mulai Klas X Tahun Pelajaran 2016/2017 ini. 

Karena itu ada juga guru yang berpendapat bahwa implementasi pendekatan saintifik baru 

sampai di RPP saja tetapi belum sampai di kelas, karena di kelas guru mengajar sesuai 

dengan pola lama yang telah dilaksanakan selama ini. 

Proyek yang digunakan para guru dalam pembelajaran Teknologi Pengelasan Busur 

Manual sangat variatif sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Karakteristik 

utama proyek yang dipilih para guru adalah (1) sesuai dengan ketersediaan bahan dan 

alat, (2) sesuai dengan KD yang dipelajari siswa, (3) memiliki fungsi tertentu, dan (4) 

dapat dijual (jika memungkinkan). Bentuk proyeknya sebagian besar berupa (1) berbagai 

macam vas bunga, (2) berbagai macam tralis, (3) berbagai macam pagar; (4) berbagai 
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macam pintu pagar; dan (5) meja las. Ada juga guru yang menentukan proyeknya 

berdasarkan pesanan dari masyarakat. Dari berbagai bentuk proyek tersebut belum ada 

satupun yang dihasilkan dari du/di sebagaimana dimaksud oleh Zhang (2013). Hal ini 

berarti bahwa implementasi model PjBL yang dilaksanakan di berbagai SMK saat ini 

masih belum melibatkan du/di mitra sama sekali. 

Berbagai kendala yang dihadapi para guru dalam mengimplementasikan PjBL dan 

pendekatan saintifik pada Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual mencakup: 

(1) belum adanya kebijakan tertulis tentang digunakannya Model PjBL, (2) keterbatasan 

bahan praktik yang tersedia, (3) keterbatasan peralatan las yang dimiliki, (4) kesulitan 

menentukan proyek yang tepat sesuai dengan KD-3 dan KD-4 dalam satu matapelajaran, 

apalagi untuk lintas matapelajaran, atau bahkan lintas paket keahlian, (5) jumlah jam 

pelajaran yang terbatas yang seringkali tidak mencukupi untuk mengerjakan proyek yang 

kompleks atau besar, dan (6) belum tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

praktis di lapangan. Di samping itu ada juga guru yang menyatakan terkendala oleh 

pemahamannya yang kurang mendalam tentang Model PjBL dan pendekatan saintifik 

serta bentuk penggabungan antara keduanya. 

Semua guru menyambut baik terhadap rencana pengembangan BKS dalam 

penelitian ini. Hal-hal yang sangat dibutuhkan para guru terkait dengan rencana 

pengembangan BKS adalah (1) adanya berbagai contoh proyek yang sesuai dengan KD-

3 dan KD-4 dalam Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual, (2) adanya 

berbagai contoh proyek yang sesuai dengan KD-3 dan KD-4 lintas matapelajaran dalam  

Paket Keahlian Teknologi Pengelasan, (3) pengorganisasian materi pembelajaran sesuai 

dengan tahapan pembelajaran yang riil, (4) adanya tahapan pembelajaran teori dan 

praktikum yang jelas yang menggabungkan antara model PjBL dan pendekatan saintifik, 

(5) adanya contoh instrumen penilaian, baik yang berupa tes maupun nontes, (6) adanya 

buku petunjuk tentang penggunaan BKS, dan (7) adanya pelatihan pengimplementasian 

BKS. Terkait dengan materi pelajaran beberapa guru juga berharap agar materi dalam 

BKS dibuat proporsional, yakni materi untuk pelajaran teori sebanyak 30—40% dan 

materi praktikum sebanyak 60—70%. Berbagai hasil need assessment tersebut secara 

umum memiliki kesamaan dengan karakteristik buku teks atau bahan ajar yang digariskan 

oleh pemerintah, cq. Kemendikbud (2012), yakni (a) disusun mengacu pada kompetensi 

yang diharapkan dikuasi oleh siswa, (b) memuat materi esensial dan proses pembelajaran 
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secara terintegrasi, dan (c) memuat sistem penilaian yang menekankan pada aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik secara proporsional yang ditandai dengan penggunaan 

penilaian tes dan portofolio yang saling melengkapi sebagai bentuk penilaian otentik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya disimpulkan (1) model 

pembelajaran yang digunakan para guru pengajar Matapelajaran Teknologi Pengelasan 

Busur Manual merupakan model gabungan antara model pelatihan dan model PjBL; (2) 

implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran Matapelajaran Teknologi 

Pengelasan Busur Manual dirancang guru secara berurutan yang mencakup kegiatan 5M, 

yakni langkah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan; (c) karakteristik proyek yang digunakan guru dalam pembelajaran 

Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual disesuaikan dengan ketersdiaan 

bahan, alat, waktu, dan kebermanfaat produk, namun belum ada proyek yang dihasilkan 

dari du/di; (d) berbagai kendala yang dihadapi para guru dalam pembelajaran 

Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual terutama berkaitan dengan bahan, 

peralatan, waktu, bahan ajar, dan proyek yang sesuai dengan KD dalam satu 

matapelajaran dan lintas matapelajaran; dan (e) berbagai kebutuhan guru terkait dengan 

pengembangan BKS untuk Matapelajaran Teknologi Pengelasan Busur Manual 

mencakup adanya berbagai contoh proyek yang sesuai dengan KD dalam TPBM dan 

lintas matapelajaran, adanya materi pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran teori 

dan praktikum; pengorganisasian materi pembelajaran sesuai dengan tahapan 

pembelajaran yang riil, adanya tahapan pembelajaran teori dan praktikum yang jelas yang 

menggabungkan antara model PjBL dan pendekatan saintifik, adanya contoh instrumen 

penilaian, adanya buku petunjuk tentang penggunaan BKS, dan adanya pelatihan 

pengimplementasian BKS. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut disampaikan saran terkait dengan pengembangan 

BKS sebagai berikut: (a) BKS disusun mengacu pada kompetensi yang diharapkan 

dikuasi oleh siswa, (b) BKS hendaknya memuat materi esensial dan proses pembelajaran 

secara terintegrasi, (c) proses pembelajaran dalam BKS hendaknya diacukan pada standar 

proses pembelajaran berdasarkan K-13, yakni menggunakan model PjBL dan pendekatan 
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saintifik secara terpadu, dan (d) BKS hendaknya memuat sistem penilaian yang 

menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara proporsional. 
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ABSTRAK 

 
Blended learning memanfaatkan pembelajaran jarak jauh sebagai 

pendukung sistem tatap muka di kelas, sehingga waktu belajar semakin panjang 

dan siswa bisa melatih diri sendiri untuk menguatkan pemahamannya selama di 

rumah. Blended learning memanfaatkan Learning Management System (LMS) 

sebagai fasilitas untuk mendukung pembelajaran jarak jauhnya. LMS adalah 

perangkat lunak yang mampu mendukung manajemen pembelajaran meliputi 

perencanaan, penggunaan ulang materi pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. Artikel penelitian ini memaparkan tentang hasil pengembangan 

Model Pembelajaran Blended Learnig berbantuan Moodle dengan hasil sangat 

baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji kelayakan sistem oleh ahli dengan nilai 

memuaskan, uji statistik berupa Uji F dan Uji R yang menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat antara penggunaan LMS dengan peningkatan hasil belajar.  

 

Kata kunci :  Kognitif, Cosmography, Learning  Management System 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari 

kualitas pendidikan. Melalui pendidikan dapat mengembangkan kemampuan pribadi, 

daya pikir dan tingkah laku yang lebih baik. Strategi maupun metode belajarpun 

ditingkatkan untuk pemahaman mahasiswa dalam materi pembelajaran. Pembelajaran 

melalui metode ceramah tanpa menggunakan media menimbulkan banyak mahasiswa 

yang kurang memperhatikan dosen karena terkesan monoton. Kondisi seperti ini akan 

berakibat buruk terhadap prestasi belajar mahasiswa, di mana pada akhirnya kompetensi 

yang ditetapkan di awal perkuliahan tidak tercapai. Keadaan ini bukan sepenuhnya 

kesalahan mahasiswa, namun perencanaan pembelajaran yang baik dalam bidang 

pendidikan pun harus berbenah. 

Contohnya pada mata kuliah Kosmografi yang secara umum karakteristik mata 

kuliahnya memerlukan teknologi canggih dan mahal dalam visualisasinya. Mata kuliah 

Kosmografi saat ini merupakan mata kuliah yang belum mendapatkan porsi ketertarikan 

yang lebih pada diri mahasiswa. Anggapannya mata kuliah Kosmografi merupakan mata 
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kuliah yang susah dan tidak menyenangkan. Pada saat ini pemanfaatan media hanya 

menggunakan peta, globe buku mata kuliah dan modul pembelajaran. Sehingga 

pemahaman Kosmografi secara keseluruhan tidak tercapai. Oleh karena itu diperlukan 

media pembelajaran interaktif agar atmosfer pembelajaran Kosmografi lebih menarik dan 

menyenangkan. Maka dari itu diperlukan suatu media untuk meningkatkan pemahaman 

mahasiswa terhadap materi dan juga mampu melakukan asessment dari pemahaman 

mahasiswa. Salah satu media yang dapat digunakan adalah sebuah Virtual Learning 

Environment. Minimnya penggunaan media pembelajaran di kampus pada waktu proses 

belajar mengajar, mendorong penulis untuk melakukan penulisan ilmiah mengenai 

pemanfaatan media dengan menggunakan Virtual Learning Environment yang berbentuk 

Learning Management System untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman mahasiswa 

mengenai pokok bahasan yang dipelajari. Media ini diberi nama Cosmography Learning 

Management System, di mana media ini mempunyai peran yang besar dalam 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara dosen dan siswa. Oleh karena itu secara 

spesifik Cosmography Learning Management System digunakan dosen dalam proses 

belajar mengajar agar siswa mudah menerima materi kuliah yang disajikan. Media ini 

dikembangkan dengan berbasis pada Moodle untuk Learning Managemnet System dan 

Wordpress untuk halaman muka/Home. Model pembelajaran e-learning yang dapat 

digunakan untuk menunjang efektifnya proses belajar mengajar adalah model 

konstrktivisme. 

Cosmography Learning Management System yang dibangun harus memiliki 

beberapa kemampuan khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah 

kosmografi. Beberapa kemampuan tersebut adalah: sistem mampu mengakomodasi 

pengumuman yang dibuat dosen untuk para mahasiswa yang telah terdaftar dalam sistem, 

di mana pengumuman tersebut akan muncul ketika siswa mengakses Cosmography 

Learning Management System; sistem harus memiliki kemampuan chat, yaitu berupa 

kemampuan berkirim pesan antara dosen dan mahasiswa walaupun itu menggunakan fitur 

dari situs jejaring sosial lain seperti facebook, gmail, atau yahoo;  sistem harus memiliki 

kemampuan diskusi forum antara dosen dan mahasiswa meskipun menggunakan modul 

internal sistem ataupun fitur dari situs jejaring sosial lain seperti facebook, gmail, atau 

yahoo. Dipandang dari segi konten, Cosmography Learning Management System harus 

mampu mengakomodasi beberapa konten utama, yaitu: course content yang mencakup 
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artikel, materi/modul, tugas/ujian, dan video pembelajaran mata kuliah Kosmografi dari 

dosen; kalender untuk deadline tugas dan ujian mata kuliah Kosmografi; modul 

pembelajaran untuk mengakomodasi konten berdasarkan dosen dan mata kuliah; evaluasi 

pembelajaran dan penugasan untuk mengukur pencapaian mahasiswa; grade bobok/rapor 

untuk memperlihatkan skor yang diperoleh mahasiswa; dan pustaka media untuk 

mengakomodasi video dan media lain seperti flash yang telah singgah ke dalam 

Cosmography Learning Management System mata kuliah Kosmografi. 

Berdasarkan fitur yang didefinisikan, sistem diharapkan mampu meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran, memotivasi mahasiswa, dan meningkatkan 

fleksibilitas pembelajaran. Cosmography Learning Management System juga diharapkan 

bisa menjadi tempat pertama para mahasiswa untuk mencari materi pembelajaran 

Kosmografi. Cosmography Learning Management System diharapkan bisa menjadi 

wadah untuk mengukur pencapaian mahasiswa dari pembelajaran Kosmografi. 

Berdasarkan tujuan tersebut penulis merasa perlu untuk mengembangkan Cosmography 

Learning Management System pada jurusan S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Malang pada mata kuliah Kosmografi. 

Wikipedia mendefinisikan kosmografi sebagai ilmu yang memetakan dan 

mendalami cosmos dan alam semesta. Dalam astrofisika, kata “Kosmografi” digunakan 

untuk mendeskripsikan skala luas dari geometri dan kinematika dari pengamatan alam 

semesta, teori kosmologi, atau model kosmologi. Bertschinger (1999: 1) mendefinisikan 

kosmografi sebagai studi dari struktur skala besar dari ruang-waktu (alam semesta). 

Tujuan dari kosmografi adalah untuk mengukur geometri ruang-waktu atau dengan kata 

lain, untuk menentukan matriks ruang-waktu. Untuk alasan praktis, para astronom tidak 

bisa menggunakan jam, alat pengukur, atau laser untuk mengukur struktur ruang-waktu, 

yang membuat hal ini menjadi menantang untuk dipecahkan.  
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Gambar 1. Mindmap aktivitas Moodle 

 

Menurut Sardiman A.M, dalam bukunya interaksi dan motivasi belajar mengajar 

(1987 : 98), mendefinisikan tentang aktivitas adalah kegiatan dilakukan manusia karena 

manusia memiliki jiwa sebagai sesuatu yang dinamis memiliki potensi dan energi sendiri. 

Oleh karena itu secara alami anak didik juga menjadi aktif karena adanya motivasi dan 

didukung oleh bermacam-macam kebutuhan. Anak didik dipandang sebagai organisme 

yang mempunyai potensi untuk berkembang, dan tugas dosen (pendidik) adalah 

membimbing dan menyediakan kondisi agar anak didik dapat mengembangkan bakat dan 

potensinya. Keadaan ini siswa yang beraktivitas, berbuat dan harus aktif sendiri. 

Definisi Moodle berdasarkan Moodle.org adalah Moodle adalah sebuah platform 

pembelajaran dirancang untuk memberikan pendidik , administrator dan peserta didik 

dengan sistem yang handal, aman, dan terintegrasi untuk menciptakan lingkungan belajar 

pribadi. Moodle dapat men-download perangkat lunak ke server web sendiri atau 

meminta salah satu dari knowledgable Mitra Moodle untuk membantu. Moodle dibangun 

oleh proyek Moodle yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Moodle HQ , sebuah 

perusahaan Australia dari 30 pengembang yang secara finansial didukung oleh jaringan 

60 perusahaan jasa Moodle Mitra di seluruh dunia . 
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METODE PENELITIAN 

 

 

Gambar 2. Model SDLC dan Prototipe 

Pengembangan Cosmography Learning Management System merupakan 

penerapan dari model rekayasa perangkat lunak model Waterfall dan model Prototype. 

Model waterfall adalah model dasar dalam pengembangan perangkat lunak. Model 

prototype merupakan model yang digunakan untuk mengakomodasi pembangunan sistem 

utama pada tahap SDLC yaitu tahap analisis dan definisi kebutuhan, desain sistem, dan 

desain program. Tujuan penggunaan model prototype ini adalah agar spesifikasi 

kebutuhan secara detail dapat dimodelkan dengan jelas sehingga mempermudah 

pengembang perangkat lunak. Kelebihan dari penggunaan dua model ini adalah 

pengembangan yang terstruktur, cepat, dan pengujian yang detil. Pengujian media pada 

perencanaan penelitian ini akan menggunakan metode uji unit, integrasi antar unit, dan 

performa keseluruhan sistem yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Pada tahap akhir 
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pengujian dari sistem, peneliti akan meminta validasi dari beberapa ahli sistem Web dari 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan Cosmography Learning Management System berbasis moodle 

adalah untuk memecahkan permasalahan rendahnya kompetensi dan pengetahuan 

mahasiswa yang telah lulus mata kuliah kosmografi dibandingkan dengan mahasiswa ITB 

dan UGM. Hal ini dilihat dari rendahnya keterserapan mahasiswa lulusan jurusan S1 

Pendidikan Geografi pada bidang Astronomi nasional ataupun internasional. Kondisi ini 

dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan jurusan S1 

Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang dalam mendesain lulusannya. Dengan 

adanya sistem ini, diharapkan mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Kosmografi 

minimal memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang astronomi dan tahu cara 

menggunakan peralatan astronomi meskipun belum mahir ataupun belum pernah pegang. 

Selain memiliki pengetahuan, lulusan diharapkan bisa memanfaatkan pengetahuannya di 

masyarakat baik dalam bidang pendidikan SD, SMP, dan SMA maupun dalam beradaptasi 

dengan profesi di bidang astronomi. Dengan prestasi yang diharapkan diraih oleh lulusan, 

dapat mengharumkan nama Jurusan S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang. 

 

 

Gambar 3. Halaman login Cosmography Learning Management System 
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Gambar 4. Halaman administrator utama Cosmography Learning Management System 

 

 

Gambar 5. Halaman pengajar Cosmography Learning Management System 

 

Hasil pengembangan Cosmography Learning Management System adalah sebuah 

LMS berbasis Moodle yang dirancang untuk pembelajaran Kosmografi selama 10 

minggu. Dengan cakupan materi berupa: software simulasi, materi berupa dokumen 

elektronik, video pembelajaran, dan penugasan berupa essay untuk Ujian Akhir Semester.  

 

Hasil Uji Efektivitas dengan Menggunakan Regresi Linier 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 pretesta . Enter 

a. All requested variables entered.  
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 pretesta . Enter 

b. Dependent Variable: posttest  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .307a .094 .081 3.37063 

a. Predictors: (Constant), pretest  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 78.105 1 78.105 6.875 .011a 

Residual 749.837 66 11.361   

Total 827.941 67    

a. Predictors: (Constant), pretest     

b. Dependent Variable: posttest     

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 95.401 1.421  67.116 .000 

pretest .045 .017 .307 2.622 .011 

a. Dependent Variable: posttest    

 

Output spss hasil uji regresi linier tersebut adalah : 

1. Tabel pertama menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi 

variabel bebas dan variabel terikat. 

2. Tabel kedua menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien 

korelasi. Pada analisis di atas nilai korelasi adalah 0,307. Nilai ini dapat 

diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori lemah. 

Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) 

yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi 

variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 9,4% yang 

dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X1 memiliki pengaruh kontribusi sebesar 
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9,4% terhadap variabel Y dan 90,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di 

luar variabel X1. 

3. Tabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari 

regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi 

(Sig.). Cara yang paling mudah dengan uji Sig., dengan ketentuan, jika Nilai Sig. < 

0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel 

ketiga, diperoleh nilai Sig. = 0, 011 yang berarti > kriteria signifikan (0,05), dengan 

demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak 

signifikan artinya, model regresi linier tidak memenuhi kriteria linieritas. 

4. Tabel keempat menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan 

koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom Unstandardized 

Coefficients B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi : Y 

=95.401 + 0, 045 X1. 

 

Hasil Uji Validasi LMS 

 

Gambar 6. Tampilan Hasil Uji Validasi 

Dari hasil uji validasi peforma sistem, diketahui bahwa LMS berbasis Moodle yang 

dikembangkan telah memenuhi standar peforma yang dibutuhkan agar Moodle bisa 

berjalan dengan layak. Layak yang dimaksud adalah Moodle sudah berjalan dengan 

kecepatan yang paling optimum, sehingga tidak membuat pengguna bosan karena terlalu 

lambat atau terlalu banyak fitur-fitur yang tidak diperlukan diaktifkan. 
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KESIMPULAN 

Pengembangan media pembelajaran berbasis Moodle merupakan sarana efektif 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran jarak jauh mudah untuk 

diakses, gratis, dan bisa diakses kapan saja, sehingga tidak membebani peserta didik. 

Media pembelajaran jarak jauh yang baik harus menarik, berwarna yang kontras sehingga 

mudah dibaca, dan tidak melelahkan mata ketika membacanya. Moodle yang baik harus 

memanfaatkan fitur-fitur utamanya seperti: 

a. Fitur pelacakan kemajuan belajar mahasiswa 

b. Manajemen materi 

c. Evaluasi hasil pembelajaran 

d. Dan perencanaan pembelajaran yang terstruktur 

Selain itu Moodle yang baik harus memenuhi kebutuhan minimum keamanan dan 

performa dari Moodle itu sendiri. Dengan pemenuhan tersebut, Moodle akan berjalan 

dengan mulus, reliabel, dan stabil. 
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ABSTRAK 

 
Guru sebagai pendidik yang sudah mempunyai sertifikat khususnya 

mengajar kejuruan dapat mempersiapkan dan mengembangkan guru profesional 

sesuai bidangnya. Sistem pendidikan menengah kejuruan dapat menghadapi 

perkembangan teknologi dunia usaha atau dunia industri. Kebanyakan sistem 

Pendidikan kejuruan kurikulumnya masih agak sulit untuk memprediksi 

kebutuhan dunia usaha/industri untuk jangka waktu tiga atau empat tahun 

mendatang, artinya setelah peserta didik menyelesaikan program pendidikannya 

masih terasa sulit untuk di terima di perusahaan atau dunia industri. Guru 

profesional juga mempengaruhi bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran 

peserta didik karena termasuk dari fokus program SMK Rujukan. Sesuai dengan 

tujuan dari SMK Rujukan sebagai SMK yang memiliki kinerja yang unggul 

untuk memenuhi kualifikasi tersebut maka diperlukan guru yang profesional 

dalam keahlian yang di milikinya untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang 

efektif dan dapat di jadikan rujukan bagi sekolah menengah kejuruan lainnya. 

Kata kunci: Profesional Guru, SMK Rujukan, Era Global 

 

Kehadiran  Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA)  pada  tahun 2016, menyebabkan 

semakin banyak persaingan  yang  terjadi  dalam pencarian  lapangan  pekerjaan.Persaingan  

ini  disebabkan  oleh karena  kecilnya  jumlah  lapangan pekerjaan, sedangkan jumlah pencari 

kerja  semakin  melimpah,  ditambah dengan  kedatangan  masyarakat  dari Negara  ASEAN  

lain yang memasuki Indonesia. Pada satu  sisi  Indonesia  diuntungkan dengan  kehadiran  

kebijakan  ini, karena ada kemungkinan masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk 

bekerja  di  negara  ASEAN  lain, namun  di  sisi  lain  masyarakat bersaing  dengan  tenaga  

kerja  dari ASEAN  memperebutkan kesempatan kerja  di  dalam  negeri.  Kebijakan MEA  

ini  dapat  mendatangkan keuntungan  apabila  setiap  individu masyarakat  di  Indonesia  

sudah  siap untuk  menghadapi  MEA  2016. Kesiapan  tersebut  di  ukur  dari kompetensi 

yang dimiliki masyarakat Indonesia  untuk  bersaing,  baik kompetensi  yang  bersifat  hard  

skill maupun soft skill (Prima, 2013). 

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian 

sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila lulusannya terjun ke dunia 

kerja. Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 
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didik untuk siap bekerja dalam bidang keahlian tertentu SMK kejuruan mampu 

mempersiapkan peserta didiknya untuk siap kerja sesuai dengan kebutuhan di dunia 

industri. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dan memiliki daya saing yang tinggi 

(Kemendiknas, 2003). 

SMK merupakan lembaga pendidikan yang melatih siswanya untuk 

mengembangkan hard skill dan soft skill. Lulusan SMK telah di siapkan untuk 

mempunyai kompetensi dalam dunia kerja, sehingga SMK merupakan lembaga 

pendidikan yang efisien untuk menghasilkan peserta didik yang mempunyai keahlian 

yang sesuai dengan yang di miliki. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan 

globalisasi. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam 

dunia pendidikan, yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif 

dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan 

masyarakat global demokratis. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang sedemikian 

rupa agar memungkinkan para anak didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki 

secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung 

jawab. Selain itu, pendidikan harus dapat menghasilkan lulusan yang bisa memahami, 

masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun 

penghalang yang menyebabkan kegagalan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal 

tersebut salah satunya ditentukan oleh sikap profesionalisme seorang guru (Borang, 2015: 

246-247)  

Tujuan utama dari pendidikan kejuruan (SMK) sebagai subsistem dari sistem 

pendidikan nasional untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan sikap mendukung 

sehingga output dapat menjadi berkualitas atau sumber daya manusia unggul di bidang 

masing-masing. Lulusan SMK di harapkan dapat memfasilitasi kelulusan yang mampu 

memenuhi permintaan global yang mampu menjadi sumber daya manusia yang 

menciptakan pekerjaan atau menjadi kompetitif pencari kerja ataupun mempunyai gelar 

pengajar yang tinggi yang menjadi modal dalam persaingan dalam era global (Mukhadis, 

2009) 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak pernah berhenti. Berbagai terobosan 

baru terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK), salah satunya adalah merintis 
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pengembangan model sekolah menengah kejuruan yang disebut SMK Rujukan. SMK 

Rujukan adalah SMK yang memiliki kinerja unggul, akses besar, dan efektif dalam 

mengelola institusi sebagai model, acuan, dan pemberdaya sekolah binaan yang dapat 

dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan di sekitarnya (BIMTEK, 

2015: 1) 

SMK Rujukan adalah sebuah SMK dengan kinerja yang bagus, akses luas dan 

efektif dalam hal pengelolaan institusi. SMK Rujukan ini nantinya akan menjadi sekolah 

induk (aliansi) bagi 3 atau 4 SMK sejenis yang skalanya lebih kecil yang lokasinya tidak 

berjauhan di suatu daerah. SMK aliansi tersebut dapat memanfaatkan fasilitas maupun 

sumber daya yang terdapat di SMK rujukannya. Pada tahun 2014 PSMK menargetkan 

adanya 300 SMK rujukan sebagai pilot project, dan diharapkan mencapai 1650 SMK pada 

tahun 2019. (Direktorat Pembinaan SMK, 2015: 83) 

Profesionalisme Guru 

Kualitas guru merupakan pengetahuan dan kemampuan yang di miliki guru untuk 

membantu keberhasilan siswa karena kualitas guru menggambarkan keterlibatan guru 

dalam tugas-tugas pendidikan, kegiatan mengajar, membangkitkan minat belajar siswa 

dan meningkatkan hasil belajar siswa (Susanti, 2015: 121-123) 

Kompetensi Guru adalah kemampuan melaksanakan tugas dan mendidik melalui 

latihan. Kompetensi profesional kompetensi yang diperlukan untuk menjadi guru yang 

profesional yang meliputi aspek kepakaran diantaranya penguasaan bahan ajar beserta 

metodenya dan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya (Sahertian, 1992). 

Guru sebagai pendidik yang sudah mempunyai sertifikat khususnya mengajar 

kejuruan dapat mempersiapkan dan mengembangkan guru profesional sesuai bidangnya. 

Sistem pendidikan menengah kejuruan dapat menghadapi perkembangan teknologi dunia 

usaha atau dunia industri. Kebanyakan sistem Pendidikan kejuruan kurikulumnya masih 

agak sulit untuk memprediksi kebutuhan dunia usaha/industri untuk jangka waktu tiga 

atau empat tahun mendatang, artinya setelah peserta didik menyelesaikan program 

pendidikannya masih terasa sulit untuk di terima di perusahaan atau dunia industri 

(Sudjani, 2010). 

 

Profesionalitas Guru SMK Rujukan 

 

Kualitas guru merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran, 

guru profesional dapat meningkatkan mutu secara sistematik dan berkelanjutan. 

Peningkatan mutu guru berlangsung secara berkelanjutan sebagai faktor kunci dalam 
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peningkatan mutu sesuai dengan enam fokus program SMK rujukan salah satunya yaitu 

peningkatan kualitas proses pembelajaran dengan adanya guru yang profesional sesuai 

dengan bidang keahliannya maka proses pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih 

efisien dan efektif karena guru menguasai materi yang di ajarkan dan dapat menguasai 

kelas untuk pembentukan karakter siswa dalam proses pembelajaran (Sujianto dkk. 2012: 

2) 

Guru yang profesional memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, menguasai keterampilan untuk 

membandingkan minat dan potensi peserta didik dan pengembangan profesi yang 

berkesinambungan (Hendri. E, 2010: 2) 

Guru profesional mempunyai kemampuan sesuai dengan keterampilan dan 

kepribadian yang matang untuk membentuk karakter peserta didik terutama pada SMK 

Rujukan karena dalam tingkatan SMK rujukan memberikan kontribusi yang besar untuk 

SMK aliansi sehingga guru yang profesional di tuntut untuk bisa mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki. 

 

SMK Rujukan  

SMK Rujukan adalah SMK yang memiliki kinerja unggul, akses besar, dan efektif 

dalam mengelola institusi sebagai model, acuan, dan pemberdaya sekolah binaan yang 

dapat dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan di sekitarnya. Ada 

enam fokus program SMK Rujukan yaitu: 1) peningkatan layanan SMK, 2) peningkatan 

manajemen sekolah, 3) peningkatan kualitas proses pembelajaran, 4) peningkatan sarana 

dan prasarana, 5) peningkatan lulusan SMK dan, 6) pembinaan SMK sebagai pusat 

pelatihan. Keenam fokus tersebut dituangkan dalam SDP (School Development Plan) 

Pendekatan yang digunakan dalam SDP berupa paradigma baru dalam perencanaan 

program pengembangan SMK antara lain: (1) Program pengembangan yang diusulkan  

harus berbasis kinerja (performance based activity) yaitu menempatkan implikasi 

pengembangan pada peningkatan mutu pendidikan sebagai capaian utama dibandingkan 

dengan investasi (bangunan atau peralatan yang dibutuhkan); (2) mempertimbangkan 

efisiensi dan keefektifan pemanfaatan dana dengan mengukur pencapaian sasaran dengan 

indikator kinerja; (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjaga akuntabilitas 

dan transparansi pelaksanaan program; (4) mempertimbangkan keberlanjutan program 
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pengembangan yang telah dianggap berhasil selama 4 tahun  mendatang. Oleh karena itu, 

diperlukan BIMTEK SMK Rujukan yang fokus pada 4 materi yaitu: 1) Tata Kelola SMK; 

2) Management Implementasi Kurikulum; 3) Pengelolaan Keuangan dan 4) Fasilitasi 

SMK Aliansi (Direktorat Pendidikan Tinggi, 2015: 1) 

 

Kontribusi Profesionalisme Guru dalam Pengembangan SDM di Era Global 

Guru profesional memiliki beberapa karakteristik menurut Houle (1980) adalah 

sebagai berikut: (1) memiliki landasan pengetahuan yang kuat; (2) berdasarkan 

kompetensi individual; (3) memiliki sistem seleksi dan refleksi; (4) ada kerjasama 

kompetensi yang sehat antar sejawat; (5) adanya kesadaran profesional yang tinggi; (6) 

memiliki prinsip-prinsip etik; dan (7) memiliki sistem sangsi profesi (Radhiyanta. 2016: 

374) 

Guru yang profesional harus mempunyai integritas, ilmu pengetahuan yang 

memadai sesuai bidangnya, watak yang terpuji, kompetensi, dan bahkan harus mengikuti 

pendidikan yang baik bukan sekedar mengikuti pelatihan semata. Setelah dikeluarkannya 

sertifikat guru yang menunjukkan kinerja yang profesional yang mampu mengubah 

kualitas pembelajaran dari konvensional, rutin, mekanistis, menjadi sebuah proses yang 

dialogis, dinamik, demokratik dan memberdayakan peserta didik (Radhiyanta. 2016374-

375) 

Guru yang baik akan di cintai siswa dan masyarakat bahkan guru yang baik akan 

menjadi teladan bagi masyarakat sekitar ataupun peserta didik, dalam pengembangan 

guru yang profesional tidak lepas dari perkembangan fenomena global karena secara tidak 

langsung fenomena global berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas 

(Radhiyanta. 2016: 375-377) 

Fenomena global di tandai dengan munculnya: (1) Ketergantungan pada IPTEK; 

(2) Perdagangan bebas; (3) HAM; dan (4) Lingkungan hidup. Dari fenomena global yang 

ada secara tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran kepada peserta didik 

seperti pada saat proses pembelajaran berbasis komputer maka perkembangan IPTEK 

akan mempengaruhi proses pembelajaran yang berlangsung dengan adanya 

perkembangan IPTEK yang terus berkembang guru dapat membekali siswa untuk 

memilki kompetensi yang relevan sesuai dengan tuntutan era global (Radhiyanta. 2016: 

377) 
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Guru yang mempunyai sertifikat pendidik khususnya pada pendidikan kejuruan 

memiliki karakteristik untuk mempersiapkan dan mengembangkan SDM yang mampu 

bekerja secara profesional di bidangnya, untuk pendidikan kejuruan dapat mengimbangi 

dunia usaha ataupun industri sehingga guru yang bersertifikat menjadi guru yang 

profesional untuk masa yang akan datang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia 

(Sujianto dkk. 2012: 2) 

Penulis mengajukan suatu ide dalam keprofesional guru yaitu guru sebagai seorang 

pendidik harus mempunyai tanggungjawab kepada keahlian yang di miliki untuk 

mengatasi kemampuan yang linier dari kompetensi keahlian yang di miliki guru maka 

diadakannya workshop profesional guru sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki 

guru untuk menunjang pengajaran guru yang linier. Seperti pada teori Asmani (2009) 

menjadi guru yang profesional harus menjadi keahliannya artinya dalam suatu keahlian 

pengajar benar-benar menguasai keahlian yang di miliki untuk memberikan timbal balik 

kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran  

Pelatihan/Workshop keprofesional guru minimal satu bulan sekali dilaksanakan 

untuk mengevaluasi guru yang sesuai atau tidak dengan keahlian yang di miliki, dalam 

workshop ini guru yang mempunyai keahlian bidangnya akan memberikan kontribusi 

sesuai dengan keahliannya, bila ada yang tidak sesuai guru di arahkan untuk mengajar 

sesuai dengan bidangnya karena guru yang tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan 

bidangnya berdampak pada proses pembelajaran peserta didik di kelas oleh sebab itu 

keprofesional guru sebagai kunci keberhasilan proses pembelajaran. 

Pelatihan/Workshop guru profesional dapat mengetahui kompetensi guru 

(Kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial) sebagai dasar untuk sertifikat pendidik 

menjadi profesional, karena dengan adanya sertifikat pendidik dapat menjadi bukti formal 

sebagai guru profesional. Guru profesional menjadi syarat untuk menciptakan sistem, 

praktek, layanan dan kualitas dalam pendidikan kejuruan 

Guru profesional juga mempengaruhi bagaimana peningkatan kualitas 

pembelajaran peserta didik karena termasuk dari fokus program SMK Rujukan. Sesuai 

dengan tujuan dari SMK Rujukan sebagai SMK yang memiliki kinerja yang unggul untuk 

memenuhi kualifikasi tersebut maka diperlukan guru yang profesional dalam keahlian 

yang di milikinya untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang efektif dan dapat di 

jadikan rujukan bagi sekolah menengah kejuruan lainnya.  
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KESIMPULAN 

Guru profesional memiliki integritas dalam proses pembelajaran dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh guru yang profesional dapat memberikan dampak yang 

positif bagi peserta didik sesuai dengan era globalisasi dimana guru di tuntut untuk 

mengembangkan kemampuan di bidang IPTEK untuk meningkatkan proses pembelajaran 

di dalam kelas. Peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik termasuk dari fokus 

program SMK Rujukan. Sesuai dengan tujuan dari SMK Rujukan sebagai SMK yang 

memiliki kinerja yang unggul untuk memenuhi kualifikasi tersebut maka diperlukan guru 

yang profesional dalam keahlian yang di milikinya untuk menghasilkan suatu 

pembelajaran yang efektif dan dapat di jadikan rujukan bagi sekolah menengah kejuruan 

lainnya.  
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ABSTRAK 
 

Era globalisasi berarti dimulainya perdagangan bebas dan semakin 

terbukanya peluang kerjasama antarnegara yang berarti akan menimbulkan 

persaingan yang makin ketat terutama dalam hal penyiapan tenaga kerja atau 

sumber daya manusia (SDM). Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang 

dikembangkan untuk menyiapkan dan/atau meningkatkan kualifikasi sumber 

daya manusia sebagai tenaga kerja  terlatih memasuki dunia  kerja yang 

menguntungkan bagi dirinya. Tetapi pendidikan kejuruan sekarang ini masih 

belum cukup membekali siswa dalam mengembangkan soft skillnya. Pendidikan 

kejuruan masih terpaku dengan pengembangan hard skill dibanding soft skill. 

Sementara kesuksesan dan pengembangan karir seseorang di dalam pekerjaan di 

dunia industri (DUDI) lebih banyak ditentukan oleh soft skills  ataupun karakter 

kerja yang melekat dalam dirinya dibanding hard skill. Untuk itu perlu 

diperhatikan upaya strategi untuk mengembangkan soft skill di sekolah dan 

mendapat perhatian setara dengan upaya penguatan kompetensi kejuruan (hard 

skills) agar pengembangan karir siswa dapat berkembang dengan baik di dunia 

industri. 

Kata Kunci : soft skill, pengembangan karir, siswa, pendidikan kejuruan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Globalisasi membuat kompetisi semakin ketat dan transfer pengetahuan semakin 

cepat.  Sejak 1 Januari 2003 AFTA (Asean Free Trade Area) dan AFLA (Asean Free Lab

our Area) telah dimulai, yang berarti sejak saat itu persaingan tenaga kerja akan semakin 

terbuka, disusul dengan lahirnya kerjasama perdagangan Indonesia dan negara – negara 

Asean lainnya dengan China yang dikenal dengan CAFTA 2010 (China Asean Free Trad

e Agrement) yang semakin menguatkan bahwa arus globalisasi ekonomi dunia semakin t

erasa. Konsekuensinya tenaga kerja kita harus mampu bersaing secara terbuka dengan te

naga kerja asing dari berbagai negara begitu pula generasi bangsa ini semakin dituntut u

ntuk semakin lebih kreatif untuk menciptakan hal-hal baru atau inovasi produk dalam m

enghadapi arus produk luar yang semakin hari semakin banyak jenisnya masuk ke pasar 

dalam negeri. Jika tidak, maka tenaga kerja Indonesia akan tersisih olah tenaga kerja asi

ng dari negeri jiran Malaysia, Filipina, Bangladesh, India, dan negara-negara lain. Sehin
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gga hal tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki daya saing

, cakap dalam bekerja, kecerdasan dalam berkomunikasi dan terampil dalam menghadap

i berbagai tantangan dan problema kehidupan jika tidak generasi kita hanya akan menjad

i “penonton” di negeri sendiri. Padahal selama ini kita ketahui bersama bahwa tenaga ke

rja kita belum mampu sepenuhnya bersaing dengan tenaga kerja asing. Oleh karena itu b

idang pendidikan perlu secara aktif berperan mempersiapkan calon tenaga kerja agar ma

mpu bersaing dengan rekan mereka di negaranya maupun dinegara lain. 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan 

keterampilan, kemampuan/kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, 

dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan dan membuat 

kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif (Adhikary, P.K.,2005). 

Menurut Pavlova (2009) tradisi dari pendidikan kejuruan adalah menyiapkan siswa untuk 

bekerja. Pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan 

terbentuknya keterampilan, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan 

apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia 

usaha/industri, diawasi oleh masyarakat dan pemerintah atau dalam kontrak dengan 

lembaga serta berbasis produktif. Apresiasi terhadap pekerjaan sebagai akibat dari adanya 

kesadaran bahwa orang hidup butuh bekerja merupakan bagian pokok  dari pendidikan 

kejuruan/vokasi. Pendidikan kejuruan/vokasi menjadi tanpa makna jika masyarakat dan 

peserta didik kurang memiliki apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan dan kurang 

memiliki perhatian terhadap cara  bekerja yang benar dan produktif sebagai kebiasaan. 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dikembangkan untuk menyiapkan 

dan/atau meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja  terlatih 

memasuki dunia  kerja yang menguntungkan bagi dirinya. Dimasa yang akan datang 

orientasi pengembangan pendidikan kejuruan akan diarahkan kepada  program-program 

keahlian yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, pengalaman, 

wawasan, cara-cara berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif baik secara oral dan 

tertulis, berjiwa entrepreneurship, mampu mengakses dan menganalisis informasi, 

memiliki rasa ingin tahu dan mampu berimajinasi, serta memiliki jaringan yang dapat 

membantu diri siswa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Yang dicari 

dan dipilih oleh siswa pendidikan kejuruan adalah program keahlian yang memiliki 

prospek karir yang baik dan menguntungkan dimasa depan (Smith-Hughes :1917; 
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Thompson: 1973; Gill, Dar, & Fluitman:2000; Dedi Supriadi:2002).    

 Bagi siswa pendidikan kejuruan, sebelum terjun berkarir di industri sangat 

diperlukan pengembangan kemampuan dalam bentuk keahlian, pengetahuan dan sikap. 

Sehingga di dunia industri nantinya, lulusan pendidikan kujuruan dapat bersaing  

kompetitif dengan mempunyai  daya  saing  secara  terbuka  dengan  negara  lain, adaptif  

dan  antisipatif  terhadap  berbagai  perubahan  dan  kondisi  baru, terbuka terhadap  

perubahan, mampu belajar bagaimana belajar (learning how to  learn), memiliki  berbagai  

keterampilan,  mudah  dilatih  ulang,  serta memiliki  dasar-dasar  kemampuan  luas,  kuat,  

dan  mendasar  untuk  berkembang di masa yang akan datang. 

Pengembangan pengetahuan dan kompetensi merupakan perwujudan dari 

kesempatan mengembangkan diri. Setiap siswa ataupun lulusan sekolah pendidikan 

kejuruan perlu untuk mempertimbangkan hal ini dalam memilih pekerjaan atau 

menentukan arah karir mereka.  

Pendidikan kejuruan  merupakan  bagian integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan  

dari  proses  penyiapan  SDM  yang berkualitas,  tangguh  dan  terampil.  Dengan  kata  

lain,  melalui  pendidikan akan  diperoleh  calon  tenaga  kerja  yang  berkualitas  sehingga  

lebih produktif , mampu berkarier dengan baik di dunia industri dan mampu bersaing  

dengan rekan mereka dari negara lain. 

 Tony  Wagner (2008) mengatakan dalam  buku  The  Global  Achievement  Gap  

menuliskan : 

“Tujuh keterampilan  agar mampu  bertahan  dalam  tata  dunia  baru,  yakni  : 

(1)Critical  Thinking and  Problem Solving,   

(2) Collaboration Across  Networks and  Leading  by  Influence,   

(3)  Agility  and  Adaptability,   

(4)  Initiative  and Entrepreneurialism,  

 (5)  Effective  Oral  and  Written  Communication,   

(6)  Accessing and Analyzing Information, dan 

 (7) Curiosity and Imagination.” 

Senada  dengan  pendapat  Tony  Wagner  di  atas,  dari  berbagai literatur  

menyebutkan  bahwa  di  abad  21  ini,  siswa  sebagai  produk pendidikan kejuruan 

dituntut memiliki kompetensi :  

1. Communication Skills 



 

748 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

2. Critical and Creative Thinking 

3. Information/Digital Literacy 

4. Inquiry/Reasoning Skills 

5. Interpersonal Skills 

6. Multicultural/Multilingual Literacy 

7. Problem Solving 

8. Technological Skills 

Jika  dicermati  dari  Delapan  Kompetensi  Lulusan  tersebut, kompetensi  1  s.d.  

7  merupakan soft  skills ,  sementara  kompetensi  8 merupakan hard skills. Dari pendapat 

diatas dapat dinyatakan bahwa dunia industri sekarang ini membutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian soft skill yang lebih besar dibanding hard skill. Bahkan 

dari beberapa penelitian, perbandingan hard skill dengan soft skill mencapai  80 % di 

bidang soft skill dan 20 % di bidang hard skill. 

 Berdasarkan hasil survei National Association of Colleges and Employers, USA, 

2002 (disurvei dari 457 pimpinan), ternyata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bukanlah h

al yang dianggap penting di dalam dunia kerja, jauh lebih penting adalah softskill yang a

ntara lain adalah Kemampuan Komunikasi, Kejujuran dan Kerja sama, Motivasi, Kema

mpuan beradaptasi, Kompetensi interpersonal lainnya, dengan orientasi nilai yang menju

njung kinerja yang efektif (fk.umy.ac.id). Hal ini senada dengan penelitian yang dilakuk

an oleh Asosiasi MBA dunia yang dilakukan terhadap lulusan program MBA menyimpu

lkan bahwa soft skill lebih berperan dalam peningkatan karir. Penelitian ini dilakukan ta

hun 2008 dan merupakan penilitian lanjutan yang dimulai sejak tahun 2006 (www.traini

ngjournal.com). Dari hasil survei, yang dilakukan Pusat Kurikulum Depdiknas terungka

p bahwa kunci kesuksesan adalah 80% mindset dan 20% technical skills. (www.its.ac.id)

. 

 Tetapi pendidikan kejuruan sekarang ini masih belum cukup membekali siswa 

dalam mengembangkan soft skillnya. Pendidikan kejuruan sebagian besar belum 

memiliki program-program yang dapat mengembangkan soft skill para siswanya. 

Kebanyakan pendidikan kejuruan lebih memperhatikan hard skill dibanding soft skill 

seorang siswa. Hard skill termasuk didalamnya cara melakukan, mengoperasikan, mengi

mplementasikan, penanganan, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tehnis d

an hal utama dari disiplin ilmu. Padahal hard skill diperlukan untuk seorang lulusan 



 

749 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

mendapatkan pekerjaan setelah tamat nantinya, akan tetapi soft skill merupakan bekal 

yang sangat penting untuk seseorang berkarir di dunia industri dan dalam pengembangan 

karirnya. 

 Untuk mewujudkan hal ini, perlu diterapkan prinsip pendidikan berbasis luas yan

g tidak hanya berorientasi pada bidang akademik atau vokasional semata, tetapi juga me

mberikan bekal learning how to learn sekaligus learning how to unlearn, tidak hanya be

lajar teori, tetapi juga mempraktekkannya untuk memecahkan problema kehidupan sehar

i-hari (Bently, 2000). Pendidikan yang mengintegrasikan empat pilar pendidikan yang di

ajukan oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learin

g to live together.           

Topik Bahasan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kiranya perlu dilakukan langkah-lang

kah agar pendidikan dapat membekali peserta didik dengan soft skill yang dapat menunj

ang pengembangan termasuk perencanaan karirnya di masa yang akan datang seperti ke

cakapan hidup dan kecerdasan berpikir seperti kemampuan dan keberanian menghadapi 

problema kehidupan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatas

inya, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan sendiri dan berhasil dalam menentu

kan dan mengembangkan pilihan karirnya. 

Tujuan   

Makalah ini dimaksudkan untuk membahas dan memberikan masukan tentang pe

ntingnya soft skill selain hard skill yang dibutuhkan oleh siswa dan lulusan pendidikan k

ejuruan dalam merintis karir dan pengembangan karirnya di industri.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan/kajian konseptual, 

yakni peneliti ingin mengupas secara kritis kajian teoretik dan empirik yang ada untuk 

memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk konsep strategi untuk mengembangkan 

soft skill pada pendidikan kejuruan yang menunjang pengembangan karir siswa di 

industri.  

 

 



 

750 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Pengertian Soft Skill dan Pengembangan Karir 

Soft skills didefinisikan sebagai ”Personal and interpesonal behaviors that develo

p and maximize human performance (e.g. coaching, team building, initiative, decision m

aking etc.) Soft skills does not include technical skills such as financial, computing and a

ssembly skills “. (Berthal). Soft skills adalah ketrampilan seseorang dalam berhubungan 

dengan orang lain (termasuk dengan dirinya sendiri). Atribut soft skills, dengan demikia

n meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter dan sikap. Atribut so

ft skills ini dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh 

kebiasaan berfikir, berkata, bertindak dan bersikap. Namun, atribut ini dapat berubah jik

a yang bersangkutan mau merubahnya dengan cara berlatih membiasakan diri dengan ha

l-hal yang baru. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh negara-negara Inggris, Amerika dan 

Kanada, ada 23 atribut softskills yang dominan di lapangan kerja. Ke 23 atribut tersebut 

diurut berdasarkan prioritas kepentingan di dunia kerja, yaitu:  

1. Inisiatif 

2. Etika/integritas 

3. Berfikir kritis 

4. Kemauan belajar 

5. Komitmen 

6. Motivasi 

13. Manajemen diri 

14. Menyelesaikan persoalan 

15. Dapat meringkas 

16. Berkoperasi 

17. Fleksibel 

18. Kerja dalam tim 

7. Bersemangat 

8. Dapat diandalkan 

9. Komunikasi lisan 

10. Kreatif 

11. Kemampuan analitis 

12. Dapat mengatasi stres 

19. Mandiri 

20. Mendengarkan 

21. Tangguh 

22. Berargumentasi logis  

23. Manajemen waktu 

 

 

Hal yang paling utama dalam soft skill adalah, soft skill ini bukan bahan hafalan 

melainkan dipraktekkan oleh individu yang belajar atau yang ingin mengembangkannya. 

Contohnya adalah pada saat siswa perhotelan sedang praktik di bagian front office atau k

antor depan dan sedang bertugas sebagai resepsionis atau penerima tamu. Seringkali inst
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ruktur atau pembimbing praktik hanya terpusat pada teknik menangani registrasi atau pe

nerimaan tamu (hard skill). Padahal, seharusnya sebagai instruktur praktik di kantor dep

an, yang perlu dikembangkan adalah sikap inisiatif, kemampuan analitis, kemampuan m

engatasi stres, dan berargumentasi logis (soft skill). Khususnya memberi perhatian pada 

saat siswa menangani keluhan tamu. Cara siswa bagian kantor depan dalam menangani k

eluhan tamu merupakan salah satu cara penerapan dan pengembangan soft skill bagi sis

wa. 

Menurut John R. Schermerhorn, Jr. James G.Hunt dan Richard N.Osborn dalam 

bukunya yang berjudul  Managing Organizations Behaviour : A career is a set of work  

choices and activities representing what a person does for living. (Karir adalah 

serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh 

seseorang untuk hidup). 

Karier terdiri dari dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja atau 

seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Karier tidak 

berhubungan dengan kesuksesan atau kegagalan, namun lebih kepada sikap dan tingkah 

laku, dan kontinuitas individu dalam aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya.  

Pengembangan karir sendiri diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan terus-

menerus, usaha yang disusun oleh organisasi yang memiliki fokus pada pengembangan 

dan memperkaya sumber daya manusia di dalam organisasi dalam menerangkan 

kebutuhan karyawan dan organisasi Byars & Rue (2000). Sementara Jaffe dan Scott 

(Prasaja, 1996) mengatakan bahwa pengembangan karir merupakan sekumpulan tujuan-

tujuan pribadi dan gerakan strategis yang mengarah pada pencapaian prestasi yang tinggi 

dan kemajuan pribadi sepanjang jalur karir.  

Pentingnya Soft Skill bagi Pengembangan Karir Siswa Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk bekerja pada berbagai bidang 

pekerjaan dimana seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan dan 

memberi kontribusi produktif kepada masyarakat dan dunia usaha dan industri yang 

membutuhkan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk 

mengembangkan skill, kecakapan, pemahaman, sikap (attitude), kebiasaan kerja, dan 

apresiasi yang dibutuhkan oleh pekerja untuk memasuki dunia kerja dan membuat 

progress atau kemajuan dalam pekerjaan yang penuh makna dan produktif. Dengan 

demikian pendidikan kejuruan memiliki ciri-ciri antara lain: 
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1. Mengembangkan skill, kecakapan, sikap (attitude), apresiasi kerja, kebiasaan kerja, 

bermakna, dan produktif;  

2. Mempersiapkan seseorang untuk bekerja;  

3. Memberdayakan individu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak; 

Berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan;  

4. Ada pengawasan dari masyarakat luas; dan  

5. Menguntungkan bagi diri siswa sebagai pekerja.  

Dengan demikian apresiasi terhadap jenis-jenis pekerjaan dan jabatan sangat 

penting bagi masyarakat pendidikan kejuruan. Kesadaran bahwa orang hidup butuh 

bekerja merupakan bagian pokok  dari pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan menjadi 

tanpa makna jika masyarakat, penyelenggara, dan siswa kurang memiliki apresiasi 

terhadap pekerjaan-pekerjaan, serta  cara  bekerja yang benar dan produktif sebagai 

kebiasaan (habit) hidup.  

Pendidikan kejuruan harus mampu meletakkan cara-cara berfikir, berkata, dan 

bertindak berdasarkan kompetensi terpola sebagai kebiasaan yang kemudian menjadi 

karakter yang menguntungkan. Pendidikan kejuruan harus menyiapkan terbentuknya 

keterampilan/ skill, kecakapan, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap 

pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masyarakat dan bersifat produktif. 

Sekarang ini pendidikan kerjuruan tidak hanya menyiapkan para siswa dan 

lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak tetapi juga 

memiliki karir yang cemerlang. Karir sangat berbeda dengan pekerjaan. Pekerjaan (job) 

adalah rutinitas harian yang dijalani seseorang guna mendapatkan nafkah untuk menutupi 

keperluan sehari-harinya, terutama pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan. 

Training dan pendidikan khusus tidaklah selalu diperlukan untuk ini. Sementara karir 

adalah pekerjaan yang memiliki jenjang peningkatan yang jelas dalam periode waktu 

yang dapat diprediksi. Peningkatan di sini tentu saja korelasi akhirnya adalah pada 

penghasilan. Selain itu, karir (career) adalah perjalanan panjang dan berjenjang tentang 

pembentukan dan eksploitasi optimal dari pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. 

Di sini ada upaya sadar untuk meningkatkan kompetensi profesional yang terkait erat 

dengan tangga pencapaian profesional dan tahapan perkembangan sebuah pekerjaan atau 

profesi tertentu, dari yang novice menjadi expert. Karir membutuhkan perencanaan di 

masa depan, cakupannya jauh lebih luas dan durasinya juga lebih panjang ketimbang 
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pekerjaan. Dan yang paling penting, karir ini harusnya adalah panggilan jiwa, dan dia 

secara otomatis harus didasarkan atas pilihan diri sendiri, bukannya atas paksaan atau 

titipan dari orang lain. 

Hampir seluruh pendidikan yang didapatkan ketika bersekolah adalah cara melak

ukan, mengoperasikan, mengimplementasikan, penanganan, dan penyelesaian masalah y

ang berkaitan dengan tehnis dan hal utama dari disiplin ilmu yang kesemuanya itu tergol

ong sebagai hard skill. Hard skill dapat didefinisikan sebagai suatu keahlian atau kemam

puan untuk menghasilkan, mengubah, mengoperasikan, mengimplementasikan, dan me

mpergunakan suatu hal tertentu. Hard skill biasanya mudah terlihat ketika sedang melak

ukan atau mengerjakan suatu aktivitas atau pekerjaan karena ianya merupakan keahlian a

tau kemampuan utama yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bekerja dengan baik dan s

esuai standar yang telah ditentukan. 

Kecenderungan sekolah lebih mengutamakan hard skill dalam setiap materi peng

ajarannya karena memang dunia pendidikan sejak awal lebih fokus mengajarkan siswan

ya dengan hard skill.  Tetapi sekarang ini dunia industri tidak hanya mengutamakan sese

orang yang memiliki hard skill tetapi lebih memperhatikan dan membutuhkan soft skill d

alam pengembangan karirnya serta mendukung seseorang mencapai kesuksesan dan keb

erhasilan dalam karirnya. 

Setiap kesuksesan, setiap keberhasilan selalu memiliki beberapa variabel yang sa

ling melengkapi satu sama lain. Tidak ada kesuksesan maupun keberhasilan dalam menc

apai tujuan hanya ditentukan oleh satu variabel saja. Mencapai kesuksesan merupakan h

asil dari proses optimalisasi berbagai variabel yang dibutuhkan untuk mencapai sukses. 

Bila selama ini pendidikan kejuruan terlalu fokus kepada hard skill saja, maka sudah saa

tnya bagi pendidikan kejuruan untuk melengkapi pendidikannya dengan. Soft skill adala

h salah satu bentuk kemampuan atau keahlian yang tidak mudah untuk dilihat atau diide

ntifikasi dengan kasat mata. Soft skill sangat mendukung implementasi dari hard skill. O

rang akan sulit mencapai keberhasilan apabila hanya mengandalkan soft skill, dan begitu 

juga sebaliknya apabila seseorang tidak dilengkapi dengan soft skill yang memadai mak

a kesuksesan dalam berkarir akan sulit dicapai. Banyak orang yang hard skill-nya bagus 

dan tapi amburadul dalam berkomunikasi sehingga mampu menimbulkan konflik. Orang 

yang hard skill-nya hebat tapi tidak pernah mau belajar karena merasa dirinya paling heb

at. Orang seperti ini sesungguhnya sedang berjalan ditempat. 
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Untuk itu sudah saatnya bagi pendidikan kejuruan untuk  memperhatikan soft ski

ll yang amat berperan dalam pengembangan karir siswa . Banyak individu yang mereme

hkan soft skill karena memang sejak dini mereka tidak pernah difokuskan untuk mendal

ami berbagai soft skill yang dibutuhkan dalam menjalani hidup maupun dalam berkarir. 

Oleh karena itu banyak orang terhambat promosinya ketika berkarir, terjebak dalam kon

flik yang tidak kunjung selesai, tidak dipercaya oleh banyak orang, dan banyak hal lainn

ya karena semata-mata mereka hanya mengandalkan hard skill saja. 

Yang perlu diingat bahwa sudah semakin banyak orang yang memiliki hard skill 

yang bagus sehingga persaingan antar individu yang hanya mengandalkan hard skill sem

ata berlangsung sangat ketat terlebih di era globalisasi ini. Apalagi saat ini kita bisa deng

an mudah mengembangkan hard skill kita baik melalui internet maupun melalui media c

etak maupun tulis. Sehingga agar siswa ataupun lulusan pendidikan kejuruan tetap komp

etitif dan berbeda dengan individu lain yang hanya mengandalkan hard skill, perlu melen

gkapi hard skill siswa pendidikan kejuruan dengan serangkaian soft skill yang menunjan

g karir mereka. 

Strategi Pengembangan Soft Skill pada Pendidikan Kejuruan yang Menunjang  Pe

ngembangan Karir di Industri 

Era globalisasi menuntut sumber daya manusia yang memiliki daya saing, adaptif 

dan antisipatif, mampu belajar, terampil, mudah beradaptasi dengan teknologi baru. Profil 

tenaga kerja yang dibutuhkan pasar adalah yang kuat pada aspek soft skills dan hard skills. 

Tenaga kerja akan mampu untuk merencanakan dan mengembangkan karirnya dengan 

baik di industri. 

Ada tiga alternatif model pendidikan yang memadukan hard skills dan soft skills, 

yaitu : 

1. Aspek soft skills dan hard skills dilaksanakan di sekolah;  

2. Aspek soft skills dilaksanakan di sekolah, sedang hard skills dilaksanakan 

bersamaan praktik kerja di DUDI; atau  

3. Aspek soft skills dilaksanakan di sekolah, sedang aspek hard skills ketika praktik  

kerja di teaching factory.  

Dalam mengembangkan soft skill sekaligus juga hard skill para siswa pada 

pendidikan kejuruan yang nantinya sangat diperlukan siswa pada saat bekerja, 
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merencanakan karir dan mengembangkan karir ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, 

yaitu : 

1. Struktur kurikulum SMK disusun sesederhana mungkin dengan tetap mengacu 

Kurikulum Nasional yang digunakan dengan tekanan pada aspek soft skills dan 

mengintegrasikannya ke dalam silabus dan RPP. Kurikulum yang diterapkan pada 

pendidikan kejuruan adalah kurikulum berbasis kompetensi dan sesuai dengan 

kebutuhan industri. Dengan kata lain, KBK adalah kurikulum yang menitikberatkan 

pada pencapaian kompetensi lulusan. Dalam Taxonomi Bloom kompetensi terdiri dari 

Kognitif meliputi pengetahuan, Afektif meliputi sikap, nilai, minat, dan Psikomotorik 

yang mencakup ketrampilan.  

2. Strategi pembelajaran yang diterapkan bergantung pada tempat pendidikan 

berlangsung. Jika tempat pendidikan di sekolah, strategi di bawah ini relevan untuk 

dipakai. Namun, jika tempat pendidikan di DUDI dan di teaching factory, strategi 

yang paling tepat adalah learning by doing dengan diikuti metode evaluasi 

performance test.  

Untuk memberikan gambaran strategi pembelajaran mana yang akan dipilih di 

sekolah, di bawah ini disampaikan beberapa strategi pembelajaran aktif yang bisa dipakai.  

Zaini dkk. (2004) menyatakan bahwa pembelajaran aktif adalah suatu model 

pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Konsep 

pembelajaran aktif lebih memfokuskan kegiatan belajar pada peserta didik (siswa) dan 

pengajar (guru) lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator. Melalui pembelajaran 

aktif guru memotivasi siswa agar selalu berusaha belajar dari berbagai sumber secara 

mandiri. Dengan demikian, materi belajar tidak hanya diperoleh dari tatap muka di kelas 

saja. Dengan pembelajaran aktif diharapkan siswa lebih kritis dalam berfikir, mampu 

memecahkan persoalan sehari-hari, dan dapat lebih bermakna bagi karirnya di dunia 

kerja.  

Ada empat macam strategi pembelajaran yang mendasari penerapan pembelajaran 

aktif di kelas, yaitu kontruktivisme (contructivism), penemuan (inquiry), kelompok 

belajar (learning community), dan pemodelan (modeling). Pembelajaran aktif dapat 

diterapkan dalam kurikulum apa saja, mata pelajaran apa saja, dan kelas yang 

bagaimanapun keadaannya.  
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 Konstruktivisme adalah pendekatan belajar dengan menekankan peserta didik untuk 

mendapatkan pemahaman baru dari pengalaman-pengalaman berdasarkan 

pengetahuan yang diperoleh sebelumnya (Panen, 2001). Pendekatan  belajar seperti 

ini diyakini akan mampu mengasah potensi kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, 

pembelajaran hendaknya dikemas menjadi proses ‘mengonstruksi’ bukan ‘menerima’ 

pengetahuan. Dalam proses pembelajaran di SMK, siswa dibiasakan membangun 

sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. 

Siswa menjadi pusat kegiatan. Pembelajaran dapat dirancang dalam bentuk 

mahasiswa bekerja, praktik mengerjakan sesuatu, berlatih secara fisik, menulis 

karangan,mendemonstrasikan, menciptakan gagasan, dan sebagainya.  

Tugas guru dalam pembelajaran dengan pendekatan ini adalah memfasilitasi 

untuk: 

1. Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa;  

2. Memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri;  

3. Menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar.  

 Inkuiri; Pendekatan belajar lain yang mampu mengasah potensi kreativitas siswa 

adalah inkuiri. Inkuiri adalah proses perpindahan dari pengamatan menjadi 

pemahaman. Inkuiri biasanya diawali dengan pengamatan atau pertanyaan yang 

muncul. Jawaban atas pertanyaan tersebut didapat melalui siklus: menyusun 

dugaan/hipotesis, mengembangkan hipotesis, membuat pengamatan lebih jauh, dan 

menyusun teori serta konsep yang berdasar pada data dan pengetahuan. Di dalam 

pembelajaran berdasarkan inkuiri, siswa belajar berfikir kritis saat mereka berdiskusi 

dan menganalisis bukti, megevaluasi ide dan proposisi, merefleksi validitas data, 

memroses, dan membuat kesimpulan. Kemudian, siswa menentukan bagaimana 

mempresentasikan dan menjelaskan penemuannya, dan menghubungkan ide-ide atau 

teori untuk mendapatkan konsep (Uno, 2007).  

Langkah-langkah kegiatan inkuiri adalah:  

1. Merumuskan masalah;  

2. Mengamati;  

3. Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, atau 

karya lain;  
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4. Mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada teman sekelas, dosen, atau 

bahkan masyarakat luas.  

Siswa akan lebih mudah untuk menyerap dan memahami suatu hal atau fenomena 

apabila dijelaskan oleh temannya dengan gaya bahasa dan pendekatan komunikasi dari 

siswa lain seusianya. Dari sisi siswa yang menjelaskan, hal ini merupakan kesempatan 

untuk menggali, mengkomunikasikan dan menguji pengetahuan atau pemahaman 

yangtelah didapatkannya. Hal itu mungkin didapat secara tidak langsung dari aktivitas 

saat berargumentasi dengan temannya yang mendapat kesulitan tersebut. Pendekatan ini 

bisa dicapai dengan membentuk suatu kelompok belajar. Kelompok belajar adalah 

sekelompok siswa yang dibentuk terkait dalam kegiatan belajar agar terjadi proses belajar 

lebih dalam. Semua siswa memunyai kesempatan untuk berbicara dan berbagi ide, 

mendengarkan ide siswa lain dengan cermat, dan bekerjasama  untuk membangun 

pengetahuan dengan teman di dalam kelompok. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa 

belajar secarabersama lebih baik daripada belajar secara individual (Johnson, 2010).  

 Kelompok belajar; Kelompok belajar akan efektif apabila ada proses komunikasi dua 

arah. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan kelompok belajar bisa memberikan 

informasi yang diperlukan oleh teman kelompoknya dan sebaliknya. Hendaknya 

hukum kesetaraan perlu difahami bersama.  

Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya dan tidak 

ada pihak yang menganggap paling tahu. Semua pihak mau saling mendengarkan. Dari 

semua interaksi di dalam proses belajar kelompok itu akan membiasakan siswa 

bekerjasama, bersikap toleran, dan memunculkan sikap kepemimpinan di antara mereka. 

Aspek-aspek tersebut merupakan aspek soft skills yang dipentingkan di dunia kerja.  

 Permodelan; Sudrajat (2011) menjelaskan bahwa pemodelan adalah proses 

penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, belajar, dan bekerja seperti yang 

dilakukan oleh sang model. Misalnya, pada saat pembelajaran guru dapat 

memodelkan atau memerankan bagaimana siswa seharusnya melakukan sesuatu 

dengan cara yang benar. Guru menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu untuk 

mempelajari sesuatu yang baru. Guru bukan satu-satunya model. Model dapat 

dirancang dengan melibatkan siswa atau orang lain. Beberapa contoh praktik 

pemodelan di kelas:  
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1. Guru praktik kerja sebagai pramu kamar (room boy) memeragakan posisi tubuh yang 

benar pada saat  melakukan making bed.  

2. Guru praktik kerja las menunjukkan salah seorang mahasiswa yang melakukan 

penanganan registrasi (handling registration)  dengan baik, mahasiswa lain diminta 

tanya jawab dengan sang model tersebut;  

3. Guru praktik pemesinan mendemonstrasikan cara make up room dengan  sikap dan 

cara yang benar; dan  

4. Mendatangkan ahli ke kelas (tokoh, pengusaha/wiraswasta, manager hotel, atau 

pengrajin),kemudian diminta untuk menceritakan kisah perjalanan karirnya (success 

story). 

Sedangkan karakteristik guru yang diperlukan untuk mengembangkan soft skill 

tersebut adalah:  

1. The Adaptor: 

 mampu melakukan adaptasi kurikulum dan model pengajaran yang relevan;  

 mampu mengadaptasi soft ware dan hard ware;  

 mampu mengadaptasi teknologi; dan  

 mampu berimajinasi.  

2. The Visionary:  

 memiliki visi dan berwawasan luas;  

 mampu melihat berbagai macam model pembelajaran di luar bidang yang 

diasuhnya;  

 lalu memperbaiki dan memperkuat mata pelajaran yang diasuhnya.  

3. The Collaborator:  

 berkolaborasi dengan sesama guru/instruktur, kepala sekolah, siswa, orang tua, 

tenaga perpustakaan, dan tenaga kependidikan lainnya;  

 berkolaborasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, 

bermakna, dan menyenangkan;  

 sebagai mediator dan fasilitator.  

4. The Risk Taker: keberanian mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan 

tugasnya dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah.  

5. The Learner: tidak hanya mengreasi pengetahuan, tetapi juga mengadaptasi, 

memperluas, dan memperdalam pengetahuan.  
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6. The Communicator: memiliki kemampuan berkomunikasi agar bisa menyampaikan 

secara jelas substansi yang akan diberikan kepada siswanya.  

7. The Model: menjadi teladan penerapan nilai-nilai dan nilai-nilai itu harus 

diinternalisasikan di dalam kehidupan nyata baik oleh guru/instruktur maupun 

siswanya.  

8. The Leader: sebagai pemimpin harus mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan 

siswa untuk belajar secara baik dan memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan. 

Pengembangan softskill di sekolah juga dapat melalui program-program  

kemahasiswaan. Strategi pengembangan soft skills dalam program kemahasiswaan 

diawali dari perencanaan program termasuk keputusan-keputusannya (oleh pimpinan 

bidang kemahasiswaan, diupayakan juga melibatkan mahasiswa), penataan keberadaan 

organisasi mahasiswa, sosialiasi program, pelaksanaan program dengan pelibatan 

mahasiswa dan pembimbing secara aktif, serta monitoring dan evaluasi program. 

Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada aspek : 

1. Keorganisasian 

2. Jenis dan muatan program berdasar prioritas dan kemampuan sekolah pendidikan 

kejuruan. 

Keterlibatan dalam organisasi kampus akan lebih menunjukkan komitmen kita p

ada bidang karir tertentu. Keterlibatan dalam badan eksekutif mahasiswa menunjukkan k

etertarikan kita pada politik atau layanan publik. Mengajar anak jalanan, misalnya, tidak 

hanya membuat kita tahu bagaimana cara mengajar yang baik tetapi juga menunjukkan h

asrat kita untuk memberikan pendidikan pada orang lain. Aktif di komunitas pemrogram

an misalnya, menunjukkan bahwa kita senantiasa berupaya di atas standar dalam bidang 

itu. 

Di bawah ini terdapat beberapa program-program kemahasiswaan yang 

mendukung pengembangan soft skill di sekolah, yaitu :  

1. Penalaran seperti Lomba Karya Tulis Mahasiswa dan Pelatihan penulisan Karya Tulis 

Ilmiah Mahasiswa,  

2. Program pelatihan ketrampilan manajemen mahasiswa  

3. Program pelatihan kewirausahaan,  

4. Program pemilihan mahasiswa berprestasi, 
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5. Program kesejahteraan melalui beasiswa dan sejenisnya  

Program ekstrakurikuler yang juga merupakan bagian dari kemahasiswaan sangat 

mendorong pengembangan soft skill siswa pendidikan kejuruan. Kegiatan ekstrakuler da

pat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan karir siswa. Apalagi 

jika kita sudah menentukan target karir yang mungkin akan ditekuni kelak. Kita bisa me

ngidentifikasi organisasi atau posisi dalam organisasi yang akan mengarahkan pada tuju

an tersebut. Dapatkan sebanyak mungkin beragam pengalaman ekstrakurikuler selama d

i sekolah. Banyak pemberi kerja (perusahaan) yang senang dengan orang yang memperli

hatkan bahwa dia bisa bekerja sama dengan berbagai macam orang dalam berbagai kegi

atan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa anda adalah orang yang mempunyai banyak m

inat dan ini termasuk salah satu soft skill. 

Selain itu, diperlukan dukungan dari para stakeholders, terutama Dunia Industri 

(DUDI). Hal ini dapat dapat terlihat dari kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah 

dengan pihak industri. Praktik Kerjasama Industri atau juga sering dikenal dengan Praktik 

Kerja Lapangan adalah tempat dan waktu dimana siswa dapat mengimplementasikan dan 

menerapkan serta melatih kemampuan dan keahlian hard skill dan soft skill. Pada saat 

Praktek Kerja di dunia industri inilah siswa akan menemukan praktik nyata dari pekerjaan 

di industri. Siswa akan menemukan masalah, kemudian berusaha mencari solusinya, 

memecahkan masalah dan mengembangkan kreativitasnya untuk bertahan dan 

berkembang di dunia industri. Dari sinilah pelatihan dan pengembangan soft skill bagi 

siswa yang  didapatnya di sekolah yang pada akhirnya merupakan bekal  bagi siswa untuk 

merencanakan dan mengembangkan karirnya di masa yang akan datang. 

KESIMPULAN 

Pengembangan karir seseorang sangat ditentukan oleh kemampuan yang 

dimilikinya, baik itu berupa hard skill maupun soft skill. Akan tetapi sekarang ini 

berdasarkan beberapa penelitian, dunia industri lebih memperhatikan soft skill seseorang 

sebelum mempekerjakannya. Perbandingannya adalah 80% untuk soft skill dan 20 % 

untuk hard skill. Untuk itu peran pendidikan kejuruan sangat penting dalam menghasilkan 

sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang tinggi, baik untuk hard 

skill maupun soft skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Diperlukan  upaya dan 

strategi yang baik oleh pendidikan kejuruan agar siswa mampu untuk mengembangkan 

soft skill nya agar dapat merencanakan dan mengembangkan karirnya untuk masa 
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depannya dan mampu bersaing dalam era globalisasi ini. 
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ABSTRAK 

 

Kualitas keterampilan dan sikap kerja lulusan SMK saat ini masih 

dipandang sebelah mata oleh dunia industri. Karenanya SMK dituntut mampu 

mengembangkan lingkungan baru dan/atau model pembelajaran yang inovatif 

dan interaktif yang secara langsung mendidik siswa untuk bersikap kerja 

sebagaimana ditekankan pada Kurikulum 2013 yang lebih menitik beratkan pada 

pengembangan sikap. Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang sarat akan pengembangan sikap 

(attitude), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) pencerahan (insight), 

perilaku (behavior), kebiasaan (habits), dan pergaulan (associations) melalui 

pengalaman–pengalaman belajar. Penggunaan model pembelajaran berbasis 

proyek harus dilaksanakan para guru mulai dari pengembangan silabus sampai 

dengan RPP dan dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas maupun di 

laboratorium. Berbagai bukti empirik menunjukkan bahwa implementasi 

pembelajaran berbasis proyek terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa SMK secara signifikan.   

 
Kata kunci:  model pembelajaran berbasis proyek, motivasi belajar, hasil 

belajar, SMK 

 

PENDAHULUAN  

Era global yang sarat akan perkembangan dan perubahan di berbagai sektor 

kehidupan masyarakat berdampak pada adanya tuntutan akan peningkatan kualitas 

SDM. SDM yang dibutuhkan di antaranya harus memiliki semangat daya saing, adaptif 

dan antisipatif, terbuka terhadap perubahan, mampu belajar, terampil, mudah 

beradaptasi dengan teknologi baru, serta memiliki dasar kemampuan luas, kuat, dan 

mendasar untuk berkembang. Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 15 

dinyatakan bahwa: 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan 

kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih 

manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan 

berkembang pada dunia kerja (industri), sehingga dapat dipergunakan untuk 

memperbaiki kehidupannya. 

 

Karakteristik utama pekerja (SDM) unggul abad XXI yang harus dilahirkan oleh 
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SMK adalah pekerja yang kompeten dalam bidangnya dan berkarakter sesuai dengan 

tuntutan era global. Penyiapan pekerja unggul melalui SMK harus dilaksanakan secara by 

design. Hal ini berarti bahwa dalam merancang pebelajaran, khususnya pada 

pembelajaran kelompok kejuruan (C2 dan C3), tidak hanya dihajatkan untuk 

mengembangkan hard skills (kecakapan kognitif dan psikomotorik) tetapi juga nilai 

karakter pekerja yang terintegrasi ke dalam rancangan pembelajaran tersebut (Sudjimat, 

2014). Pendidikan kejuruan berhubungan dengan mempersiapkan seseorang untuk 

bekerja dan dengan memperbaiki pelatihan potensi tenaga kerja. Hal ini meliputi berbagai 

bentuk pendidikan, pelatihan, atau pelatihan lebih lanjut yang dibentuk untuk 

mempersiapkan seseorang untuk memasuki atau melanjutkan pekerjaan dalam suatu 

profesi. Dapat dikatakan SMK adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang 

bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai 

dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi 

dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 

Menghadapi fragmentasi lapangan kerja yang makin kompleks seperti sekarang, 

yang diperlukan dalam pengembangan tenaga kerja bukan lagi sekedar kemahiran atau o

tomatisasi keterampilan unit-unit khusus, melainkan yang lebih penting adalah daya ada

ptasi terhadap perubahan masa kini dan perubahan masa depan, suatu kemampuan untuk 

mengakomodasi perubahan-perubahan kontekstual (contextual changes). Agar daya ada

ptasi ini terbentuk pada diri anak didik, tak cukup dengan mengajarkan komponen keahl

ian profesi secara terpisah dengan komponen yang lain, akan tetapi memerlukan pembel

ajaran kecakapan kerja yang berperspektif holistik dan kontekstual. Koordinasi dan keef

ektifan dari hubungan ketiga komponen kecakapan yakni kecakapan akademik, kecakap

an teknis (okupasional), dan employability skill (kecakapan bekerja) menjadi subjek yan

g amat penting dalam praktik pembelajaran. Sebagai modal dasar para tamatan memasuk

i dunia kerja, pendidikan teknologi dan kejuruan harus dapat memberikan kompetensi da

sar itu secara utuh sebagai tolak ukur keberhasilan praktik pembelajarannya. 

Hubungan  kemitraan  institusi  pendidikan  kejuruan dengan  dunia  kerja  dalam 

penyelenggaraan pembelajaran  merupakan salah satu cara institusi pendidikan kejuruan 

dalam melakukan rekonfigurasi sumber daya yang dimiliki sekaligus memanfaatkan 

beragam kompetensi yang dimiliki oleh pihak lain. Pendidikan kejuruan secara filosofi 

adalah setiap pendidikan yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar, rangsangan 
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visual, perhatian afektif, informasi kognitif, atau keterampilan-keterampilan 

psikomotorik yang mempertinggi proses-proses pengembangan kejuruan seseorang 

sehingga mampu menjelajah, menetapkan dan mempertahankan  skill  seseorang  dalam  

dunia kerja.  Pengembangan  kejuruan  dideskripsikan sebagai proses   pengembangan   

(kognitif,   psikologik,   dan   afektif)   yang   mencakup   perpindahan seseorang dari 

tahap mengetahui dan memiliki gagasan kerja menuju kompeten dalam pencapaian tujuan 

hidupnya. Dengan kata lain, pembelajaran harus berusaha mendekatkan antara 

pendidikan di sekolah/kampus dengan dunia kerja.  

Dari sisi subject matter, dapat diajukan proposisi bahwa siswa akan belajar pa

ling baik ketika mereka merasa berkepentingan di dalam subject-matter, dan ketika kons

ep-konsep diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari (ATEEC Fellows, 2000), 

karena siswa belajar dalam keadaan fun dan lebih menantang daripada belajar dalam ben

tuk komponen-komponen Kurikulum yang lepas konteks. Oleh karena itu, tantangannya 

ialah bagaimana pembelajaran yang kontekstual memberikan jalan alternatif untuk meni

ngkatkan kualitas belajar siswa. Dalam banyak literatur, pembelajaran kontekstual didefi

nisikan sebagai pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa belajar menggunakan pe

mahaman akademik dan kemampuan mereka dalam berbagai konteks di dalam atau di lu

ar sekolah untuk memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau simulatif, baik sendiri 

maupun kelompok (ATEEC Fellows 2000). Salah satu model pembelajaran alternatif ya

ng dapat memberi konteks kehidupan sehari-hari siswa adalah model pembelajaran berb

asis proyek (Project-Based Learning/PjBL) 

Motivasi merupakan daya penggerak yang telah menjadi aktif, motif menjadi 

aktif pada saat tertentu, bahkan kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau 

dihayati (Winkel, 2005). Pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi 

tingkah laku seseorang agar ia menjadi tergerak hatinya untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu (Purwanto, 2000). Perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan adanya tujuan (Sardiman, 2011). Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan 

energi pada diri setiap individu manusia (McCallend dalam Sardiman,  2011:74). 

Motivasi belajar bisa ditelaah dari sudut karakteristik tingkah laku  siswa yang berkaitan 

dengan minat, ketajaman perhatian, kemampuan berkosentrasi, kondisi emosional, sikap, 

dan kebiasaan (Anderson & Faust dalam Mahdan, 2007:33). 
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Hasil belajar merupakan “Hasil dari suatu interaksi siswa tindak mengajar dan 

tindak belajar” (Dimyati, 2006:3). Hasil belajar tersebut mencerminkan tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. “Hasil belajar adalah hasil 

yang dicapai dari proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan” (Purwanto, 

2011:54). Tujuan pendidikan disekolah mengarahkan komponen seperti metode 

mengajar, media dan evaluasi. 

 

Makna Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Project Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja 

proyek (The George Lucas Educational Foundation: 2005). Melalui pembelajaran kerja 

proyek, kreativitas dan motivasi siswa SMK akan meningkat. Kerja proyek dapat 

dipandang sebagai bentuk open-ended contextual activity based-learning dan merupakan 

bagian dari proses pembelajaran yang memberi penekanan kuat pada pemecahan masalah 

sebagai suatu usaha kolaboratif yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada periode 

tertentu.  

Siswa disiapkan melalui pengembangan ketrampilan-ketrampilan dan 

kemampuan-kemampuan seluas-luasnya melalui kerja sama/kolaborasi, perencanaan 

projek, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu. Tugas proyek dibangun oleh sis

wa berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan dunia nyata di sekitar mereka, sehin

gga memberikan kebermaknaan bagi diri mereka (Thomas, 2000; Buck Institute for Edu

cation, 1999). Pendekatan pembelajaran berbasis proyek sebagai salah satu model pemb

elajaran kontekstual memiliki karakteristik yang meliputi belajar-mengajar yang: berbasi

s masalah, kerja proyek, mengembangkan self-regulation, terjadi di dalam multi setting d

an multikonteks, menjangkau pembelajaran dalam konteks kehidupan berbeda-beda sisw

a, menggunakan tim atau struktur kelompok belajar kolaboratif yang saling tergantung s

ehingga siswa dapat belajar dari siswa yang lain, dan menggunakan pengukuran otentik 

dan multi-metode untuk pengukuran pencapaian belajar siswa (Sears & Hersh 2001). Me

skipun berpotensi memecahkan masalah pembelajaran teknik dan kejuruan, model pemb

elajaran seperti itu juga belum ada kajian mendalam dan terlihat secara nyata terapannya 

di beberapa fakultas teknik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah kejuruan di I

ndonesia. 
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Pendekatan pembelajaran berbasis proyek didukung teori belajar konstruktivistik

. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mendapat dukungan luas yang bersandar pad

a ide bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamanny

a sendiri (Murphy, 1997). Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat dipandang se

bagai salah satu pendekatan penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa 

membangun pengetahuan dan kecakapan secara personal. Tatkala pendekatan berbasis p

royek ini dilakukan dalam modus belajar kolaboratif dalam kelompok kecil mahasiswa, 

pendekatan ini juga mendapat dukungan teoretik yang bersumber dari konstruktivisme s

osial yang memberikan landasan pengembangan kognitif melalui peningkatan intensitas 

interaksi antarpersonal (Davydov, 1995). Proses negosiasi kognitif interpersonal sebagai 

bentuk dari pengajuan gagasan, debat, dan menerima atau menolak selama proses intera

ksi dengan kawan sejawat memungkinkan perluasan dan penghalusan pengetahuan dan k

eterampilan. Dari perspektif teoretik ini, pendekatan belajar berbasis proyek ini memberi

kan alternatif lingkungan belajar otentik di mana pembelajar dapat membantu memudah

kan mahasiswa meningkatkan kecakapan mereka di dalam bekerja dan pemecahan masa

lah secara kolaboratif. Sebagai pendekatan pembelajaran baru, pembelajaran berbasis pr

oyek potensial berhasil memperbaiki praktik pembelajaran pada pendidikan teknologi (d

an kejuruan) (Knoll, 2002), sehingga dimensi-dimensi kecakapan siswa academicskills, 

occupational skills, dan employability skills dapat berkembang secara optimal.  

Potensi keefektifan belajar berbasis proyek ini didukung oleh temuan-temuan pe

nelitian belajar kolaboratif yang terbukti dapat meningkatkan pencapaian prestasi akade

mik, berpikir tingkat tinggi dan kecakapan berpikir kritis yang lebih baik, kemampuan m

emandang situasi dari perspektif lain yang lebih baik, pemahaman yang mendalam terha

dap bahan belajar, lebih bersikap positif terhadap bidang studi, hubungan yang lebih pos

itif dan suportif dengan kawan sejawat,dan meningkatkan motivasi belajar. 

Pembelajaran berbasis proyek, yaitu kemampuan menggunakan alat-alat tangan t

ertentu untuk bekerja; kemampuan bekerja dengan komputer, menggunakan alat-alat das

ar secara efektif; menggunakan alat-alat dasar secara efektif; bertanggungjawab terhadap 

kualitas produk; kemampuan bekerja secara kooperatif dalam setting bekerja; mengguna

kan berbagai sumber informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu; kemampuan membu

at ilustrasi berhubungan dengan tugas-tugas khusus; kemampuan mengiterpretasi, meng

aplikasi, dan menuangkan informasi ke dalam tulisan; kemampuan menghitung: plus, mi
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nus, kali, bagi, dst.; kemampuan menerapkan operasi hitungan aljabar, geometri, dan trig

onometri; kemampuan membuat dan mencapai tujuan unjuk kerja pribadi; dan mengelol

a dan mengembangkan potensi diri. 

Implementasi Pembelajaran berbasis Proyek Siswa SMK 

Karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan di SMK membentuk 

tiga konfigurasi model pembelajaran berbasis proyek yang menampakkan graduasi dari 

yang sederhana ke yang kompleks dan ideal. Konfigurasi pertama, model pembelajaran 

berbasis proyek yang menempatkan kerja proyek sebagai wahana pengembangan 

keterampilan teknikal, dan dominasi peran guru dalam proses penyelesaian kerja proyek 

sangat besar. Konfigurasi kedua, model pembelajaran berbasis proyek yang 

menempatkan kerja proyek sebagai wahana mendekatkan belajar teoretik dan praktikal, 

kontekstual, tetapi kontrol guru dalam proses penyelesaian proyek masih cukup tinggi. 

Konfigurasi ketiga, model pembelajaran berbasis proyek yang menempatkan kerja proyek 

sebagai wahana pengintegrasian belajar teroretik-praktikal, belajar pemecahan masalah 

kontekstual, kolaboratif, dan pemberian otonomi yang besar kepada siswa dalam 

pengambilan keputusan penyelesaian kerja proyek. Konfigurasi yang ketiga inilah yang 

ideal sebagai model pembelajaran berbasis proyek. Kecakapan siswa menerapkan 

pengetahuan akademik (teoretik) ke dalam praktik, mengungkapkan ide secara jelas, 

menciptakan produk yang berkualitas (bernilai), dan mengonstruksi tugas secara jelas 

menduduki peringkat yang paling tinggi, dalam arti semua konfigurasi model 

pembelajaran berbasis proyek menetapkan keterampilan-keterampilan tersebut secara 

sadar menjadi tujuan pembelajaran (Waras, 2010).  

Implementasi pembelajaran berbasis proyek telah dikembangkan dengan salah 

satunya E-learning pendukung project based learning berhasil dibangun menggunakan 

lms moodle dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar 

dengan alamat url : (www.ictpedia.web.id), 92% responden menyatakan bahwa elearning 

mudah diakses dan sebanyak 76% responden menyatakan bahwa e-learning mudah 

digunakan. Dengan menggunakan teknologi responsive web design, memberi keleluasaan 

siswa dalam mengakses e-learning menggunakan pc, laptop, tablet maupun semartphone 

(Wicaksono, 2015). Namun pada salah satunya implementasi guru masih kurang 

menerapkan tiga aspek penilaian autentik. Salah satunya penilaian sikap. Guru masih 

kurang dalam mempersiapkan rubrik penilaian sikap dan lembar pengamatan sikap yang 
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dijadikan  sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pada proses pembelajaran teks 

anekdot (Damayanti, 2014). 

Bukti Empirik Implementasi Berbasis Proyek untuk Peningkatan Motivasi Belajar 

Siswa SMK 

Pembelajaran berbasis proyek sarat akan meningkatnya motivasi belajar siswa 

SMK, karena upaya untuk memotivasi kemampuan dari aspek kognitif, afektif dan 

psokomotorik siswa. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti empirik yang menunjukan 

bahwa implementasi pembelajaran berbasis proyek terbukti meningkatkan motivasi siswa 

SMK. 

Data emprik diperkuat dengan adanya data dari beberapa penelitian. PJBL 

mampu meningkatkan motivasi siswa dan memberikan gambaran tersendiri dalam 

semua tingkatan (Dopplet, 2003). PJBL memberikan perbedaan yang signifikan prestasi 

akademik dan ketrampilan motorik mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran 

dengan menggunakan Project Based Learning (Rais, 2010). Model Project Based 

Learning meningkatkan kreativitas siswa, kemampuan kritis, dan kemampuan kognitif 

siswa (Insyasiska 2013).  

Bukti Empirik Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa SMK 

Pembelajaran berbasis proyek berkaitan erat untuk meningkatan hasil belajar 

siswa SMK, karena pentingnya pembelajaran dalam menggali kemampuan dari aspek 

kognitif, afektif dan psokomotorik siswa SMK. Hal ini diperkuat dengan adanya 

perubahan yang efektif pada kenaikan hasil belajar siswa SMK dan beberapa bukti 

empirik yang terbukti bahwa siswa SMK mengalami kenaikan hasil belajar. Terdapat 

perbedaan pada hasil belajar siswa yang menggunakan modul berbasis proyek dan hasil 

yang tanpa menggunakan modul, hal ini di perkuat dengan adanya jumlah rata-rata pada 

hasil belajar ranah kognitif (Sari, 2015: 209-214). Menggunakan model Project Based 

learning mengalami kenaikan hampir 26%, dibandingkan dengan kelas control dan ada 

peningkatan yang signifikan pada hasil belajar siswa SMK (Thomas, 2000:11-12). 

pembelajaran berbasis proyek sangat efektif dalam proses pembelajaran dan terdapat 

peningkatan hasil belajar kognitif pada siswa setelah memberikan respon yang baik. 

(Hayati, 2013). Tersedianya model hipotetik pembelajaran berbasis proyek pendidikan 

kewirausahaan yang layak digunakan di SMK dan model yang diterapkan dalam kelas 
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proyek lebih efektif untuk meningkatkan sikap wirausahaan, minat berwirausaha, dan 

prestasi belajar (Mulyani, 2014: 50-61). Peningkatan pada hasil belajar kognitif pada 

pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatan hasil belajar dan psikomotorik 

pada siswa SMK (Hayati, 2013). Hasil belajar siswa SMK pada penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek lebih tinggi daripada kelas menggunakan model 

pembelajaran langsung (Khoyriah, 2015). 

 

KESIMPULAN 

Project Based Learning memberi berbagai kelengkapan dalam proses 

pembelajaran, dari segi motivasi belajar maupun hasil belajar siswa SMK. Pengalaman 

belajar di tempat kerja diaplikasikan, diperhalus, diperluas dalam pembelajaran baik di 

sekolah maupun di tempat kerja. Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang sarat akan pengembangan sikap 

(attitude), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) pencerahan (insight), perilaku 

(behavior), kebiasaan (habits), dan pergaulan (associations) melalui pengalaman–

pengalaman belajar. Penggunaan model pembelajaran berbasis proyek harus 

dilaksanakan para guru mulai dari pengembangan silabus sampai dengan RPP dan 

dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas maupun di laboratorium. Berbagai bukti 

empirik menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis proyek terbukti dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa SMK secara signifikan. 
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ABSTRAK 

Tujuan pembahasan artikel ini adalah untuk mempelajari cara 

meningkatkan pelaksanaan prakerin yang ada di SMK. Pelaksanaan prakerin 

yang terjadi saat ini dirasa masih belum maksimal. Ketidak maksimalan prakerin 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan awal siswa SMK sebelum prakerin masih 

jauh dari apa yang diharapkan industri, siswa SMK tidak bisa praktik langsung 

saat prakerin di dunia industri, kemampuan awal siswa SMK sebelum 

melaksanakan prakerin tergolong belum efektif, kemampuan siswa SMK belum 

memenuhi persyaratan yang disyaratkan industri. Untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan prakerin, maka digunakanlah metode pendekatan prakerin berbasis 

Work Based Learning. Diharapkan dengan adanya prakerin dengan pendekatan 

WBL mampu membahas kekurangan pelaksanan prakerin yang terjadi dan cara 

untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan pelaksanaan prakerin berbasis 

WBL. Pelaksanaan prakerin dengan pendekatan WBL ini dimulai dari persiapan 

prakerin,pelasanaan prakerin dan akhir dari pelaksanaan prakerin.  Metode yang 

digunakan yaitu pendekatan literatur menurut ahli. 

 

Kata  Kunci: Prakerin, Work Based Lerarning (WBL) 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan kejuruan memainkan peran yang strategis dalam mewujudkan 

angkatan tenaga kerja nasional yang terampil. Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menjelaskan bahwa 

“pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Salah satu tujuan khusus pendidikan 

kejuruan berbunyi bahwa “pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta 

didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja  mandiri, mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya”.  

Beberapa poin yang dikemukakan oleh Prosser (dalam Djojonegoro:1998) untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, di antaranya “Pendidikan kejuruan akan 

efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti 

ia akan bekerja; pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-

tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di 
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tempat kerja; pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan 

berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendri; pendidikan 

kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan 

kebiasaan berfkir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam 

pekerjaan nantinya; pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai 

pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi 

dan proses kerja yang akan dilakukan; pendidikan kejuruan harus memperhatikan 

permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja); proses pembinaan kebiasaan 

yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang 

nyata”. Poin-poin dari teori Prosser menekankan bahwa keberhasilan dari pendidikan 

kejuruan jika peserta didik mampu untuk dididik seolah-olah mereka langsung 

ditempatkan pada dunia kerja. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpukan bahwa pendidikan kejuruan 

tidak akan pernah lepas dari peran dunia industri. Peran dunia industri menjadi sangat 

penting dalam pendidikan kejuruan agar kualitas lulusan SMK mampu menjadi sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya dan memiliki daya saing 

tinggi dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain jika sekolah kejuruan ingin 

memiliki kualitas lulusan yang baik dan handal, mereka harus memiliki kerjasama dengan 

dunia industri. 

Salah satu kegiatan yang diterapkan di SMK dalam mencapai tujuan pendidikan 

kejuruan sekaligus menjalin hubungan kerjasama dengan pihak industri ialah dengan 

melaksanakan Program Praktik Kerja Industri atau Prakerin. Tujuan dilaksanakannya 

prakerin adalah untuk memberikan pengalaman kepada siswa tentang bekerja di industri 

dan menjadi bekal agar siswa handal dan mampu bersaing di dunia kerja yang akan 

dihadapi setelah kelulusan. Karena pentingnya proses prakerin dalam keberlangsungan 

sekolah kejuruan, maka perencanaan prakerin harus dibuat dengan sangat matang dan 

baik. 

 

BAGIAN INTI 

Kajian Prakerin 

Prakerin merupakan bagian dari program bersama antara SMK dan Industri yang 

dilaksanakan di Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) atau dapat disebut sebagai industri 
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mitra. Kepmendikbud nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem  

ganda pada SMK pasal 1 ayat 1 menyebutkan:  

Pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

keahlian profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara 

program  pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperoleh 

melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat 

keahlian profesional. 

 

Pendidikan sistem ganda di Indonesia sekarang ini disebut sebagai prakerin. Prake

rin merupakan program bersama antara SMK dan industri yang dilaksanakan di DU/DI d

an merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan berbasis kerja (work based learning). 

Peserta didik SMK dalam program ini didorong untuk berlatih bekerja di suatu 

industri. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta didik dapat belajar untuk meningkatkan 

kemampuannya dan mengerti suasana pekerjaan di industri. Program ini merupakan 

bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah, peserta didik, dan industri. 

Prakerin sangat besar manfaatnya bagi perkembangan SDM di Indonesia.  Sebagaimana 

tertulis dalam bahan bimbingan teknis peningkatan mutu  pembelajaran SMK, Praktik 

Kerja Industri merupakan bagian dari program  pembelajaran yang harus dilaksanakan 

oleh setiap peserta didik di industri mitra,  sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem 

pendidikan di SMK yaitu Pendidikan  Sistem Ganda (PSG) (Depdiknas, 2008). Program  

Prakerin disusun bersama antara sekolah dan industri mitra dalam rangka memenuhi 

kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan 

program pendidikan SMK. 

Program Prakerin mendorong peserta didik untuk dapat menguasai sepenuhnya 

aspek-aspek kompetensi yang dituntut kurikulum, dan di samping itu mengenal lebih dini 

dunia kerja yang menjadi dunianya kelak setelah menamatkan pendidikannya. 

Menurut Wayong (____), Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Prakerin merupakan 

suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidkan di sekolah dan 

program penguasaan kerja. Dengan demikian para siswa SMK dengan program prakerin 

ini akan memiliki tingkat profesional yang sambung dengan dunia kerja yang dibutuhkan. 
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Gambar 1.  Interaksi antara sekolah dan industri melalui para siswa (Wayong, ____) 

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa putaran program pembelajaran siswa 

terjadi di sekolah dan di industri. Di sekolah para siswa belajar dengan para guru dan pada 

umumnya dibiayai oleh pemerintah sedangkan di perusahaan pada umumnya mereka 

berlatih dengan para instruktur yang ada diperusahaan dan dibiayai oleh perusahaan. 

Terdapat ada dua pihak yaitu lembaga pendidikan (pelatihan) di sekolah dan lapangan 

kerja (industri/perusahaan) yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program 

pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kedua belah pihak secara sungguh berproses di 

dalamnya dengan segenap kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Pendidikan sistem ganda mensyaratkan adanya institusi lain sehingga terdapat 

kerjasama dan kesepakatan antara institusi pendidikan dan pelatihan (SMK) dan institusi 

lain tersebut (industri/ perusahaan atau instansi lain yang yang berhubungan dengan 

lapangan kerja) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan keahlian kejuruan 

untuk bersam-sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan. 

Institusi lain itulah yang disebut Institusi Pasangan (IP), yaitu institusi yang mengikatkan 

diri bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan latihan (SMK). 

Agar kurikulum telah di susun di lingkungan SMK menjadi program bersama 

sekolah dan industri, maka perlu diadakan penyesuaian atau sinkronisasi antara antara 

materi yang tertuang dalam kurikulum dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia di 

IP yang dapat dijadikan wahana belajar bagi peserta didik dalam mencapai penguasaan 

keahlian yang dipersyaratkan. Sinkronisasi tersebut harus dijalankan bersama dan 

hasilnyanmenjadi program pendidikan dan pelatihan yang disepakati kedua-belah pihak 
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untuk dilaksanakan bersama secara konsekuen. 

Tujuan dari pelaksanaan Prakerin (Depdiknas, 2008) adalah sebagai berikut:  

1. Pemenuhan Kompetensi sesuai tuntutan Kurikulum. 

Penguasaan kompetensi dengan pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh 

fasilitas pembelajaran yang tersedia. Jika ketersediaan fasilitas terbatas, sekolah perlu 

merancang pembelajaran kompetensi di luar sekolah (dunia kerja). Keterlaksanaan 

pembelajaran kompetensi tersebut bukan diserahkan sepenuhnya ke dunia kerja, tetapi 

sekolah perlu memberi arahan tentang apa yang seharusnya dibelajarkan kepada 

peserta didik. 

2. Implementasi Kompetensi ke dalam Dunia Kerja. 

Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik, melalui latihan dan 

praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga tumbuh kesadaran 

bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan begitu 

peserta didik akan lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa yang 

dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh masyarakat.   

3. Penumbuhan Etos Kerja/Pengalaman Kerja.  

SMK sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menghantarkan tamatannya 

ke dunia kerja perlu memperkenalkan lebih dini lingkungan sosial yang berlaku di 

dunia kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan kerja dan terlibat langsung di 

dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan kepribadian yang utuh 

sebagai pekerja. 

Pelaksanaan sangat penting bagi keberlangsungan sekolah kejuruan, maka 

perencanaan prakerin harus dibuat dengan sangat matang dan baik. Tujuan dari prakerin 

harus ditetapkan secara rinci agar siswa yang melaksanakan prakerin mendapatkan 

manfaatnya. Karena dengan prakerin diharapkan ketika peserta didik sudah lulus, mereka 

bisa menjadi tenaga kerja siap pakai. Namun sayangnya, pelaksanaan prakerin yang 

diharapkan mampu menjadikan kualitas SMK menjadi unggul masih belum bisa 

terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyadi (2015) tentang 

Efektivitas Praktik Kerja Industri Sesuai Dengan Tuntutan Dunia Kerja, didapat hasil 

penelitian berupa: 1) Kemampuan awal siswa SMK sebelum prakerin masih jauh dari apa 

yang diharapkan industri, 2) Siswa SMK tidak bisa praktik langsung saat prakerin di dunia 

industri, 3) Kemampuan awal siswa SMK sebelum melaksanakan prakerin tergolong 
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belum efektif, 4) kemampuan siswa SMK belum memenuhi persyaratan yang disyaratkan 

industri. 

Senada  dengan penelitian di atas,    Penelitian tim dosen dari Lembaga 

Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Malang (UM) yang disponsori 

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemdiknas, mendapati 

ketersedian pasokan yang dihasilkan lembaga SMK, balai diklat, dan lembaga kursus 

belum sepenuhnya mampu menghasilkan pasokan tenaga kerja sesuai kebutuhan DUDI 

(Dunia Usaha dan Industri). Belum dimilikinya gambaran yang jelas tentang sisi pasokan 

yang dihasilkan, selain gambaran tentang permintaan lapangan kerja itu sendiri, menjadi 

penyebab utama tidak sinkronnya aspek pasokan ini (Kartini, H. 2012)  

Kajian Work Based Learning (WBL) 

Beberapa definisi menjelaskan bahwa work based learning sebagai semua bentuk 

pembelajaran melalui tempat kerja, apakah berwujud pengalaman kerja  (work 

experience) atau kerja dalam bimbingan (work shadowing) dalam waktu tertentu. Definisi 

lain menurut Siswanto (2011) menyatakan bahwa WBL adalah semua pembelajaran yang 

terjadi sebagai hasil aktivitas di tempat kerja. Pembelajaran berbasis tempat kerja atau 

Work Based Learning (WBL) sebagai pendekatan pembelajaran memainkan peran dalam 

meningkatkan pengembangan profesi dan  pembelajaran. 

Raelin Joseph A. (2008: 64) menyebutkan bahwa “work based learning is much 

more than the familiar axperiential learning which consist of adding a layer of  simulated 

experience to concepted knowledge”. Pembelajaran berbasis kerja lebih dekat kepada 

pengalaman belajar yang berisi tambahan contoh-contoh pengalaman menjadi 

pengetahuan konseptual. Selanjutnya Raelin (2008: 64) menyebutkan     “In work-based 

learning, theory may be acquired in concert with practice”. Dalam pembelajaran berbasis 

kerja, teori kemungkinan dapat diperoleh pada saat praktek. 

Beberapa pakar mendiskripsikan mengenai karakteristik WBL diataranya David 

Boud (dalam Siswanto, 2011:7) mendeskripsikan bahwa program-program WBL secara 

tipikal memiliki karakteristik:  

a. Merupakan kemitraan antara organisasi eksternal dengan institusi pendidikan 

yang ditetapkan dengan kontrak. 

b. pembelajar dilibatkan sebagai pekerja (dengan membuat perencanaan belajar 

yang dinegosiasikan). 
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c. Program pembelajaran dirumuskan dari kebutuhan tempat kerja dan peserta, dan 

tidak hanya dari kurikulum akademik yang telah disusun. 

d. Program pembelajaran diadaptasi secara individu setiap pembelajar sesuai 

pengalaman pendidikan/kerja/latihan mereka sebelumnya. 

e. Program pembelajaran sebagai proyek/tugas-tugas yang terintegrasi di tempat 

tugas. 

f. Luaran pembelajaran diukur oleh institusi pendidikan. 

 

Penyelenggaraan WBL yang efektif mempersiapkan para pembelajar dalam dunia 

pekerjaan. Betapapun tidak ada metode instruksional yang dapat disimulasikan secara 

sempurna dalam lingkungan pekerjaan yang nyata. Kombinasi pembelajaran yang paling 

baik dalam pekerjaan ialah penyelenggaraan di kelas, lab/bengkel, dan tempat kerja agar 

dapat diambil manfaat bagi semuanya. Berikut manfaat WBL (WBL Guide, 2002) :  

1. Manfaat bagi peserta  

 Meningkatkan motivasi  

 Mengembangkan tanggungjawab dan kematangan dengan penguatan 

sumberdaya manusia, ketrampilan menyelesaikan masalah, kepercayaan diri, 

dan disiplin diri. 

 Memberikan  kesempatan  untuk mengembangkan pilihan okupasi dalam 

pembuatan pendidikan dan pelatihan jangka panjang atau investasi masa depan.  

 Menawarkan perencanaan organisasi pelatihan dalam pekerjaan dalam kondisi 

bisnis aktual.  

 Mengembangkan ketrampilan human relation melalui interaksi personal dalam 

setting pekerjaan.  

 Menyediakan ketrampilan profesional untuk membantu pembelajar membuat  

transisi dari sekolah ke bekerja.  

 Meningkatkan kepedulian tanggungjawab sosial dan kemasyarakatan.  

 Meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan dan keahlian.  

 Menambah sumber finansial.  

 Mengurangi peluang resiko siswa tinggal kelas.  

 Memberikan pendidikan teknis yang lebih dibanding yang diberikan sekolah.  

 Membuat  instruksi  akademik  lebih  relevan dan aplikatif dalam pekerjaan.  
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2. Manfaat bagi pengusaha  

 Memperoleh calon pekerja yang lebih baik. 

 Mengurangi biaya pelatihan  

 Memiliki fungsi skrening/seleksi pekerja bersama sekolah  

 Memberikan  kesempatan  untuk  menilai pekerja  sebelum diputuskan untuk 

dipekerjakan sebagai tenaga kerja penuh.  

 Mempersiapkan pekerja dengan rekam kehadiran yang lebih baik 

 Menguji pengusaha untuk memperoleh pajak kompensasi  

 Memberikan pada para pekerja memperoleh gagasan-gagasan baru, 

pendekatan segar, dan antusiasme dalam bekerja  

 Menawarkan masukan langsung dalam pendidikan dan latihan yang disediakan 

oleh pihak sekolah.  

 Meningkatkan image dan prestise dari industri dan atau bisnis diantara sesama 

pembelajar dan dengan komunitas.  

3. Manfaat bagi sekolah  

 Meningkatkan hubungan dan jaringan kerja dengan dunia usaha/industri 

 Mengembangkan kemitraan diantara sekolah dengan komunitas  

 Membuat  kurikulum  yang relevan dengan memperluas pengalaman di kelas 

dengan diintegrasikan antara teori dan praktik.  

 Dosen memperoleh informasi yang lebih baik dan peduli terhadap 

kecenderungan mutakhir dari dunia usaha/industri.  

 Membangun  relasi  publik yang positif, sehingga reputasi sekolah meningkat  

dan menarik para siswa baru  

 Meningkatkan kualitas lulusan  

 Menyediakan fasilitas pelatihan dunia usaha dan industri yang umumnya sulit  

untuk disediakan secara finansial oleh sekolah. 

Peningkatan Mutu Pelaksanaan Prakerin melalui WBL 

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pelaksanaan prakerin, diantaranya: 

a. Sebelum pelaksanaan prakerin 

1. Melakukan kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak industri. Kerjasama 

ini bisa dilakukan dengan melakukan perjanjian kerjasama antara sekolah 
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dengan industri. 

2. Pertemuan baik calon siswa magang dengan industri yang bekerjasama untuk 

membahas pekerjaan. Saat pertemuan ini juga dilakukan proses 

mewawancarai, dan penempatan pekerjaan yang dipilih. 

3. Mencocokkan siswa dengan industri yang telah diidentifikasi oleh 

Koordinator WBL dan/atau guru berdasarkan keterampilan siswa dan orang-

orang yang diperlukan di perusahaan tertentu. Sebelum menerima siswa WBL, 

industri harus wawancara siswa untuk memastikan siswa yang cocok untuk 

perusahaan. perusahaan harus bersedia untuk memberikan setidaknya 150 jam 

dibayar pengalaman WBL. 

4. Koordinator WBL dan guru yang bertemu dengan siswa untuk memastikan 

bahwa semua dokumen yang diperlukan selesai sebelum pelaksanaan 

prakerin. Menginformasikan orang-tua serta tanggung jawab mereka dan 

memfasilitasi penyelesaian semua dokumen termasuk izin mereka untuk 

pengalaman WBL dan menunjukkan kepada wali murid pengetahuan tentang 

proses, pelaksanaan Evluasi dan tindak lanjut model belajar Work Based 

Learning (WBL) di SMK. 

5. Sekolah memberikan sebuah lokakarya yang wajib untuk semua siswa yang 

akan melaksanakan prakerin. Kontennya mencakup: Ikhtisar tanggung jawab, 

perilaku dan harapan di tempat kerja; mengelola keuangan untuk upah; 

pemecahan masalah dan kerja sama tim di tempat kerja; pengujian obat-obatan 

dan kebijakan penggunaan ponsel di tempat kerja. Penyaji dapat menyertakan 

personil dari sekolah, perwakilan pihak industri, maupun pihak luar, seperti 

perwakilan dari bank dan keselamatan publik. 

b. Saat pelaksanaan prakerin 

1. Koordinator WBL akan melakukan kunjungan siswa selama minggu pertama 

kerja. 

2. Guru bertemu dengan mentor tempat kerja dan siswa untuk melakukan ulasan 

tujuan dan melakukan pengecekan absen mingguan atau dua mingguan dan 

pembuatan laporan. Mereka akan mempertahankan kontak teratur dengan 

siswa dan tempat kerja selama pengalaman WBL.  

c. Akhir pelaksanaan WBL 
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1. Pada akhir dari pengalaman WBL, Koordinator WBL akan mengumpulkan 

formulir evaluasi dari perusahaan dan siswa. 

2. Siswa, guru, dan koordinator WBL harus ikut serta dalam  pertemuan yang 

diadakan untuk sharing pengalaman.  

3. Siswa harus berbagi pengalaman, pelajaran dan rekomendasi untuk kurikulum 

tambahan dengan guru dan koordinator WBL yang akan membantu siswa lain 

memiliki pengalaman WBL lebih sukses. Siswa yang juga harus menyerahkan 

semua karya-karya akhir dan laporan pada waktu itu. 

 

KESIMPULAN 

Pendidikan kejuruan tidak akan pernah lepas dari peran dunia industri. Peran 

dunia industri menjadi sangat penting dalam pendidikan kejuruan agar kualitas lulusan 

SMK mampu menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang 

keahliannya dan memiliki daya saing tinggi dalam mendapatkan pekerjaan. 

Salah satu kegiatan yang diterapkan di SMK dalam mencapai tujuan pendidikan 

kejuruan sekaligus menjalin hubungan kerjasama dengan pihak industri ialah dengan 

melaksanakan Program Praktik Kerja Industri atau Prakerin. Praktik Kerja Industri 

merupakan bagian dari program  pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap 

peserta didik di industri mitra,  sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan 

di SMK yaitu Pendidikan  Sistem Ganda (PSG). Peserta didik SMK dalam program ini 

didorong untuk berlatih bekerja di suatu industri. 

Namun sayangnya, pelaksanaan prakerin tersebut masih belum terlaksana dengan 

baik. Beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan prakerin belum terlaksana dengan 

baik, diantaranya: 1) Belum adanya relevansi antara kompetensi yang diajarkan pada 

siswa dengan dunia industri, 2) Kesulitan dalam mendapatkan tempat prakerin, 3) 

Kurangnya persiapan soft skill dan hard skill siswa saat akan melaksanaan prakerin, 4) 

Pengawasan siswa saat prakerin masih belum optimal. 

Pelaksanaan prakerin yang masih belum optimal ini dapat disiasati dengan cara 

meningkatkan kualitas prakerin melalui WBL. Work Based Learning (WBL) adalah 

pendekatan pembelajaran dimana siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk belajar 

isi materi disekolah dan bagaimana isi materi tersebut dipergunakan di tempat kerja. Work 

based learning terjadi pada saat siswa melakukan kunjungan kerja atau praktek kerja di 
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Dunia Usaha/ Industri dengan harapan siswa dapat memperoleh ketrampilan  seperti 

menulis, berbicara dan membuat keputusan. 

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pelaksanaan prakerin, diantaranya: a) Sebelum pelaksanaan prakerin: Melakukan 

perjanjian kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak industri, melakukan wawancara 

antara pihak industri terhadap siswa yang akan melakukan magang dengan difasiitasi 

phak sekolah, menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sebelum pelaksanaan 

prakerin, melakukan lokakarya antara pihak sekolah, industri dan dihadiri siswa. b) Saat 

pelaksanaan prakerin: 1) Koordinator WBL akan melakukan kunjungan siswa selama mi

nggu pertama kerja, 2) Guru bertemu dengan mentor tempat kerja dan siswa untuk mela

kukan ulasan tujuan dan melakukan pengecekan absen mingguan atau dua mingguan dan 

pembuatan laporan. c) Akhir pelaksanaan WBL: 1) Koordinator WBL mengumpulkan for

mulir evaluasi dari perusahaan dan siswa, 2) Siswa, guru, dan koordinator WBL harus ik

ut serta dalam  pertemuan yang diadakan untuk sharing pengalaman, 3) Siswa harus berb

agi pengalaman, pelajaran dan rekomendasi untuk kurikulum tambahan dengan guru dan 

koordinator WBL yang akan membantu siswa lain memiliki pengalaman WBL lebih suks

es, 4) Siswa yang juga harus menyerahkan semua karya-karya akhir dan laporan pada w

aktu itu.  
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ABSTRAK 

 
Kompetensi siswa dalam melaksanakan pekerjaan beton merupakan 

kompetensi produktif yang termasuk dalam paket bidang keahlian teknik 

bangunan. Kompetensi melaksanakan pekerjaan beton, menjadi salah satu 

kompetensi yang sangat dibutuhkan industri jasa konstruksi. Aspek 

pengetahuan dan keterampilan dapat dilihat sebagai aspek utama pembentuk 

profil kompetensi produktif individu. Profil pengetahuan kompetensi produktif 

siswa dibentuk dari beberapa unsur sesuai kebutuhan jasa konstruksi. Unsur-

unsur yang membentuk profil pengetahuan dalam kompetensi ini, diantaranya: 

(1).  Identifikasi gambar kerja, (2).  Identifikasi daftar stap (barlist), (3). 

Penggunaan  alat  pertukangan, (4).  Pekerjaan penulangan, (5). Pekerjaan 

bekisting dan perancah, dan (6). Pekerjaan pengecoran. Profil keterampilan 

kompetensi produktif siswa dibentuk dari beberapa unsur sesuai kebutuhan jasa 

konstruksi. Unsur-unsur yang membentuk profil keterampilan dalam 

kompetensi ini, diantaranya: (1).  Membaca gambar dan daftar stap (barlist), (2).  

Menggunakan  alat  pertukangan, (3). Mengukur,  memotong,  membengkok,  

merakit/memasang tulangan, (4).  Mengukur,  memotong  dan  

merakit/memasang cetakan/acuan (bekisting), (5). Membuat adukan beton, dan 

(6). Menuang, memadatkan dan meratakan adukan beton, (7). Merawat beton, 

dan (8). Memeriksa hasil pekerjaan pengecoran. 

 

Kata kunci: kompetensi, profil kompetensi produktif, pekerjaan beton. 

 

 

PENDAHULUAN  

Kebutuhan tenaga terampil SMK Program keahlian teknik bangunan (PKTB) 

akan semakin besar sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Pada tahun 2016 ini pemerintah 

mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp. 313,5 triliun. Secara faktual 

perkembangan pembangunan infrastruktur yang meningkat tajam tidak secara linier 

dibarengi dengan ketersediaan tenaga yang dihasilkan oleh lulusan SMK PKTB. Terjadi 

kesenjangan antara supply dan demand antara persediaan lulusan SMK PKTB dengan 

ketersediaan dan permintaan dari perusahaan jasa konstruksi (Isnandar, 2015). 

Selanjutnya disebutkan bahwa secara nasional jumlah pelaku jasa konstruksi sebanyak 

117.042 badan usaha, konsultan 4.414 usaha. Data BPS tahun 2014 menunjukkan jumlah 
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tenaga kerja tahun 2012 sebanyak 6,18%, tahun 2013 sebanyak 6,97, dan tahun 2014 

sebanyak 7,21%.  

Lulusan SMK PKTB diharapkan dapat mengisi jabatan dalam pekerjaan sebagai 

tenaga terampil jasa konstruksi pada level tukang/operator/mandor/ pelaksana, seperti 

tertuang dalam Kepmen PU Nomor: 340/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Standar 

Kompetensi Kerja Tenaga Terampil dan Tenaga Ahli. Selanjutnya dalam 

Kepmenakertrans No. 31 Tahun 2014 diatur tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Pada 

Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung, yang dijabarkan dalam beberapa unit 

kompetensi seperti misalnya kode unit F.410100.004.01. dengan judul unit kompetensi 

adalah melaksanakan pekerjaan beton. 

Kompetensi produktif yang dimiliki siswa SMK masih dianggap belum sesuai 

atau belum relevan dengan kebutuhan dunia industri. Sutrisno, Dardiri dan Sugandi 

melalui penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa terdapat beberapa kompetensi 

produktif yang dibutuhkan dilapangan kerja konstruksi, tetapi belum disajikan dalam 

dokumen kompetensi keahlian yang dikeluarkan sekolah, antara lain: menghitung 

kebutuhan bahan pelaksanaan, melaksanakan pekerjaan pemasangan batu, membuat 

gambar bestek, membuat gambar shopdrawing/ asbuildrawing, dan membuat laporan 

pengawasan (Sutrisno, Dardiri dan Sugandi, 2015:51-64).  

Beberapa bidang program keahlian teknik bangunan, masuk pada kategori tidak 

relevan (Safitri, Syafrudie dan Sutrisno, 2012). Carina (2015) melalui penelitiannya 

menyebutkan bahwa persentase keterserapan lulusan SMK program studi keahlian Teknik  

Bangunan di dunia kerja jasa konstruksi tergolong rendah dengan persentase sebesar 

23,14%. Dikatakan juga bahwa variabel relevansi kompetensi, lulusan SMK program 

studi keahlian teknik bangunan termasuk dalam kategori tidak baik dengan persentase 

sebesar 8,86%. Kesesuaian atau relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan 

kebutuhan dunia kerja belum maksimal. Ketidaksesuaian kebutuhan dunia kerja dan 

kualitas lulusan SMK merupakan  salah satu  faktor  yang  mendorong  rendahnya  

penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja (Renstra Kemdikbud, 2015). Pemerintah 

melalui Dirjen pembinaan SMK terus melakukan upaya, agar lulusan SMK memiliki 

kompetensi yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan dunia industri. Untuk 

mewujudkan suatu profil kompetensi produktif siswa SMK yang ideal, maka harus 
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mengetahui kompetensi produktif yang relevan dengan kebutuhan jasa konstruksi. 

Kompetensi siswa dalam melaksanakan pekerjaan beton merupakan kompetensi 

produktif yang termasuk dalam paket bidang keahlian teknik bangunan. Kompetensi 

melaksanakan pekerjaan beton, menjadi salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan 

industri jasa konstruksi. Melalui penelitian Almira (2016) menyatakan bahwa industri 

jasa konstruksi sangat membutuhkan kompetensi siswa dalam hal melaksanakan 

pekerjaan konstruksi beton. Salah satu cara untuk mengetahui kesesuaian profil 

kompetensi produktif siswa dalam hal melaksanakan pekerjaan beton, adalah dengan 

melakukan penelitian ini. Selanjutnya kompetensi produktif melaksanakan pekerjaan 

beton dapat dijabarkan dari aspek-aspek pembentuk kompetensi yaitu pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan. Sehingga akan diketahui tingkat kesesuaian kompetensi 

produktif siswa dalam melaksanakan pekerjaan beton, dilihat dari aspek pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan. 

 

METODE PENULISAN 

Metode penulisan yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini adalah 

melakukan telaah berbagai pustaka dan referensi lain yang berkaitan dengan peningkatan 

kompetensi produktif siswa SMK.  

 

PEMBAHASAN 

Kompetensi keahlian siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didapat ketika 

mengikuti pendidikan. Kompetensi dibentuk dari beberapa domain atau ranah pembentuk 

kompetensi. Berbagai dimensi yang mempengaruhi tingkat kompetensi individu, yaitu: 

(a) kemampuan, (b) pengetahuan, (c) pemahaman, (d) keterampilan, (e) tindakan, (f) 

pengalaman, (g) motivasi (Winterton, Delamare dan Stringfellow, 2006). Dalam SKKNI 

31/2014 disebutkan bahwa kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya 

manusia yang terbentuk dengan menyatunya tiga aspek kompetensi yang terdiri dari: 

aspek pengetahuan (domain kognitif atau knowledge), aspek keterampilan (domain 

psychomotorik atau skill) dan aspek sikap kerja (domain affective atau attitude/ability). 

Perusahaan besar seperti Ford Motor Company mendefinisikan kompetensi sebagai 

sebuah paket pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, nilai, atau 

karakteristik pribadi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dan untuk mencapai 



 

787 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

tujuan (Jones, Voorhees, and Paulson, 2002). Kompetensi menunjukkan sebuah 

kombinasi dari pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kemampuan, dan sikap 

(Edwards, etc, 2007:3). Kompetensi adalah suatu kombinasi dari keterampilan, 

kemampuan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu 

(Voorhees, 2001:8). Tingkat kompetensi individu dipengaruhi beberapa dimensi: (a) 

kemampuan, (b) pengetahuan, (c) pemahaman, (d) keterampilan, (e) tindakan, (f) 

pengalaman, (g) motivasi (Winterton, Delamare dan Stringfellow, 2006). 

Kompetensi keahlian siswa SMK dapat diperoleh melalui pendekatan 

pembelajaran program kompetensi produktif. Menurut Depdiknas (2009) bahwa dalam 

struktur kurikulum SMK, mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok 

program normatif, adaptif, dan program produktif. Kompetensi produktif mengacu 

kepada standar minimal penguasaan kemampuan yang berlaku di dunia kerja. 

Kompetensi produktif mengarahkan peserta didik agar setiap proses pembelajaran yang 

dialaminya mampu menghasilkan produk/jasa. Kompetensi produktif menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis dunia kerja yang mengarahkan peserta didik dapat 

meningkatkan kompetensinya melalui dunia kerja. Pembelajaran di dunia kerja ini, 

peserta didik harus melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan persyaratan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja (Depdiknas, 2008).  

Profil lulusan menjadi satu bagian penting dalam pendidikan berbasis kompetensi. 

Yang dimaksudkan dengan profil adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh 

lulusan program studi di masyarakat / dunia kerja. (Depdiknas, 2008). Profil ini bisa saja 

merupakan suatu profesi tertentu, tetapi juga bisa sebuah peran tertentu yang lebih umum 

yang sangat dibutuhkan didalam banyak kondisi dan situasi kerja. Dengan demikian 

bahwa profil kompetensi produktif siswa SMK, menunjuk pada suatu peran yang 

dilakukan oleh siswa di dunia industri sesuai kompetensinya. Siswa yang telah mampu 

berperan di masyarakat, dianggap telah memiliki kemampuan atau kompetensi produktif 

tertentu sesuai bidang keahliannya. 

Pengetahuan dan keterampilan menjadi penting untuk menjamin relevansi 

kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri. Rauner (2013) menyebutkan bahwa 

kompetensi didapat melalui pendidikan, karena merupakan cerminan pengalaman kerja 

dan diperoleh dalam lingkungan sekolah. Kedua-duanya secara konseptual saling terkait 

satu sama lain. Dari beberapa definisi tersebut, maka aspek pengetahuan dan keterampilan 
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dapat dilihat sebagai aspek utama pembentuk profil kompetensi produktif individu. 

 

1. Profil Pengetahuan Kompetensi Konstruksi Batu dan Beton 

 Pengetahuan merupakan salah satu dimensi pembentuk kompetensi bagi setiap 

individu untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sesuai bidang keahliannya. 

Pengetahuan adalah fondasi yang diperlukan oleh kompetensi (Weinert, 1999). Succar, 

dkk (2013) menyebutkan pengetahuan menjadi dimensi utama sebuah kompetensi yang 

dikombinasikan dengan dimensi keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan 

seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Burke (2005) menyatakan pengetahuan dan 

pemahaman memberikan kontribusi pada sebuah kompetensi.  

 Pengetahuan terdiri dari beberapa kategori sebagai aspek pembentukkan 

kompetensi. Kategori pengetahuan tersebut seperti pengetahuan faktual,  konseptual,  

prosedural, dan metakognitif  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi, seni, dan budaya. 

Pengetahuan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: situasional, konseptual, prosedural 

dan strategis. Pengetahuan juga dapat digambarkan dalam lima sifat, yaitu: tingkatan, 

struktur, otomatisasi, modalitas dan umum (Stevenson, 2001).  

 Pengetahuan diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Pengetahuan 

mencakup teori dan konsep serta pengetahuan yang tersirat (tacit knowledge) yang 

diperoleh dari pengalaman melakukan tugas-tugas tertentu. Pengetahuan kadang-kadang 

melihat seolah-olah adalah wujud nyata dari kecerdasan abstrak, tetapi sebenarnya adalah 

hasil interaksi antara kecerdasan (kapasitas untuk belajar) dan situasi (kesempatan untuk 

belajar) (Winterton, Delamare dan Stringfellow, 2006). Pengetahuan adalah suatu 

kegiatan yang akan lebih baik digambarkan sebagai sebuah proses mengetahui (Polanyi 

dalam Stevenson, 2001). Pengetahuan kejuruan memiliki sifat pengetahuan yang tersirat 

(tacit) (Stevenson, 2001). Billet (1996) menyatakan bahwa pengetahuan kejuruan dapat 

dinyatakan dalam bentuk konsep dan prosedur. Selanjutnya OECD (2009) memberikan 

beberapa kategori pengetahuan, yaitu: (1) pengetahuan akademik, yakni pengetahuan 

yang diperoleh melalui proses akademik, (2). Pengetahuan profesional atau praktisi, yakni 

pengetahuan yang diperoleh dan dikembangkan dari para guru bidang kejuruan, dan (3). 

Pengetahuan tersirat (tacit), yakni pengetahuan yang biasanya tidak disadari oleh setiap 

individu. 

 Pengetahuan menjadi ukuran keberhasilan dalam melakukan kerja agar sukses. 
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Seseorang telah mempunyai pengetahuan kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan 

tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat  menghasilkan atau mewujudkan 

sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu. Pengetahuan menjadi dasar sesorang untuk 

menerapkan atau menunjukkan kompetensinya di tempat kerja. Hal ini seperti disebutkan 

dalam Jovanovic and Tomovic (2008) bahwa sebuah kompetensi adalah kemampuan 

untuk menerapkan atau menggunakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk berhasil melakukan fungsi kerja kritis atau tugas 

dalam pengaturan kerja yang ditetapkan.  

Struktur pengetahuan seseorang tidak hanya mencakup pengetahuan tentang 

substansi (atau informasi tentang apa), tetapi juga pengetahuan prosedural tentang metode 

(atau informasi tentang bagaimana), dan pengetahuan strategis tentang alternatif untuk 

penetapan dan perencanaan tujuan (atau informasi tentang yang mana, kapan dan 

mengapa) (Burke, 2005). Pengetahuan yang memproses kerja, karena pengetahuan untuk 

membimbing tindakan (know-that), pengetahuan untuk menafsirkan tindakan (know-

how), dan pengetahuan untuk mencerminkan tindakan (know-why) (Rauner, dkk, 2013). 

Selanjutnya Billet (2011) menyebutkan bahwa bentuk pengetahuan terdiri dari konseptual 

(yaitu knowing about), prosedural (yaitu knowing how) dan disposisional (yaitu knowing 

for), yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dalam pekerjaan atau praktek tertentu. 

Akibatnya, dalam mempertimbangkan jenis pengetahuan yang penting untuk dipelajari 

oleh setiap individu akan membuat mereka dalam mengambil keputusan tentang: (1) 

pilihan pekerjaan yang mereka inginkan dan (ii) apakah mereka cocok dengan persyaratan 

pekerjaan tertentu (Billet, 2011). 

Pengetahuan menjadi dasar dalam menjalankan kompetensi keahlian produktif 

sesuai kebutuhan industri jasa konstruksi. Almira (2016) menyebutkan bahwa kompetensi 

pengetahuan lulusan pendidikan kejuruan yang dibutuhkan jasa konstruksi pada skala 

kecil dibutuhkan pemahaman mengenai mutu agregat beton dan mengelola pekerjaan 

konstruksi dilapangan seperti pembuatan jadwal pengelolaan material, tenaga kerja, 

peralatan dan waktu pekerjaan konstruksi  sampai dengan pelaporan pekerjaan. Skala 

menengah di butuhkan pemahaman mengenai tata cara pengujian slump, penggunaan 

material dan pekerjaan konstruksi beton. Skala besar dibutuhkan pemahaman mengenai 

mutu agregat, pekerjaan konstruksi beton dan pengelolaan pekerjaan.  

Profil pengetahuan kompetensi produktif siswa dibentuk dari beberapa unsur 
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sesuai kebutuhan jasa konstruksi. Dalam SKKNI (Kepmennakertrans 31/2014) telah 

ditetapkan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori konstruksi golongan 

pokok konstruksi gedung pada jabatan kerja tukang bangunan gedung, dengan judul unit 

kompetensi adalah melaksanakan pekerjaan beton. Unsur-unsur yang membentuk profil 

pengetahuan dalam kompetensi ini, diantaranya: (1).  Identifikasi gambar kerja, (2).  

Identifikasi daftar stap (barlist), (3). Penggunaan  alat  pertukangan, (4).  Pekerjaan 

penulangan, (5). Pekerjaan bekisting dan perancah, dan (6). Pekerjaan pengecoran 

 

2. Profil Keterampilan Kompetensi Konstruksi Batu dan Beton  

 Keterampilan merupakan aspek pembentuk kompetensi, yang diarahkan pada 

kemampuan bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan. Weinert (1999) menyebutkan 

bahwa keterampilan diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.  Selanjutnya Winterton, 

dkk, menyebutkan bahwa keterampilan merujuk ke tingkat kinerja dengan akurasi dan 

kecepatan dalam melakukan tugas-tugas tertentu (kinerja terampil). Keterampilan yang 

diperoleh di lingkungan kerja, menunjukkan bahwa kemahiran keterampilan melibatkan 

serangkaian tahapan terkait dengan capaian level tertinggi dari kinerja pada tingkat yang 

memadai (Winterton, Delamare dan Stringfellow, 2006). Selanjutnya Welford dalam 

Winterton, dkk (2006) mendefinisikan  bahwa keterampilan sebagai kombinasi faktor 

yang menghasilkan kompeten, ahli, cepat dan kinerja yang akurat, yang melibatkan 

kinerja manual dan aktivitas mental. Keterampilan adalah kapasitas untuk melakukan 

tugas-tugas fisik atau mental dengan hasil yang ditentukan (Taimerica Management 

Company, 2011). 

 Keterampilan dapat menjadi bekal bagi setiap individu untuk dapat bekerja 

dengan baik di tempat kerja. Pavlova (2009) menyebutkan beberapa keterampilan kunci 

bagi situasi kerja individu yang diharapkan industri, yaitu: (1). keterampilan komunikasi 

yang berkontribusi terhadap hubungan yang produktif dan harmonis antara karyawan dan 

pelanggan; (2). keterampilan kerja sama tim yang berkontribusi terhadap hubungan dan 

hasil kerja yang produktif; (3). keterampilan pemecahan masalah yang berkontribusi 

terhadap hasil yang produktif; (4). keterampilan Inisiatif yang berkontribusi terhadap 

hasil yang inovatif; (5). Keterampilan perencanaan dan pengorganisasian yang 

berkontribusi terhadap perencanaan strategis jangka panjang dan jangka pendek; (6). 

keterampilan manajemen diri yang berkontribusi terhadap kepuasan dan pertumbuhan 
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karyawan; (7). keterampilan belajar yang berkontribusi terhadap peningkatan perusahaan 

berkelanjutan; (8). keterampilan teknologi yang berkontribusi terhadap efektivitas 

pelaksanaan tugas.   

 Keterampilan adalah sesuatu yang dapat diperoleh melalui latihan. Winch (2010) 

menyatakan bahwa latihan keterampilan dapat melibatkan teknik, kemampuan persepsi, 

kualitas moral, kebiasaan dan proposisi pengetahuan. Selanjutnya Winch (2010) 

menyebutkan keterampilan adalah kemampuan yang biasanya dinilai secara normatif. 

keterampilan adalah kemampuan yang dipelajari untuk bertindak dengan cara tertentu 

dalam kaitannya dengan tugas-tugas. Keterampilan adalah kegiatan yang melibatkan 

ketangkasan dan koordinasi sensor motorik. 

 Keterampilan menunjuk pada apa yang dipelajari seseorang yang memungkinkan 

seseorang tersebut dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Dengan keterampilan yang 

dimiliki, seseorang dapat melakukan suatu tindakan kerja dengan efektif. Keterampilan 

dasar, seperti: analisis, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan 

keterampilan komunikasi, secara bersama-sama membuat suatu tindakan yang efektif 

mungkin (Rychen, dkk, 2003). Keterampilan kerja merupakan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan tugas yang disyaratkan oleh pekerjaan tertentu (Jones, 

2003).  

Tingkat keterampilan seseorang akan nampak dari kinerjanya pada suatu tugas 

kerja tertentu. Keterampilan seseorang dicirikan dengan bekerja inisiatif dan menjadi 

bagian sebuah tim, mampu mengidentifikasi dan menilai kekuatan dan kelemahan, 

manajemen resiko, merencanakan dan mengelola proyek, mengelola keuangan, 

bernegosiasi dan representasi (Shapiro, 2011). Kirpal (2011) menyebutkan bahwa 

keterampilan bagi individu (angkatan kerja) adalah salah satu strategi kunci untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing. 

Keterampilan menjadi dasar dalam menjalankan kompetensi keahlian produktif 

sesuai kebutuhan industri jasa konstruksi. Almira (2016) menyebutkan kompetensi 

keterampilan lulusan pendidikan kejuruan yang dibutuhkan jasa konstruksi pada skala 

kecil dibutuhkan keterampilan dalam gambar, pekerjaan persiapan dan finishing. Skala 

menengah dibutuhkan persiapan, gambar, perhitungan volume dan pelaksanaan pekerjaan 

struktur. Skala besar dibutuhkan keterampilan pemasangan perancah, perhitungan dan 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi.  



 

792 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Keterampilan siswa dalam bidang konstruksi dapat dilihat dari kecakapannya. 

Pearce (2015) menyebutkan bahwa kecakapan teknik sipil siswa pada tingkat akhir 

didefinisikan sebagai kemampuan mendemonstrasikan untuk menyelesaikan masalah 

dengan mengaplikasikan: (1). Analisis menggunakan prinsip-prinsip teknik dan ilmu 

dasar; (2). Mendesain teknis; dan (3). Keterampilan praktis teknis. 

Profil keterampilan kompetensi produktif siswa dibentuk dari beberapa unsur 

sesuai kebutuhan jasa konstruksi. Dalam SKKNI (Kepmennakertrans 31/2014) telah 

ditetapkan unit kompetensi melaksanakan pekerjaan beton. Unsur-unsur yang 

membentuk profil keterampilan dalam kompetensi ini, diantaranya: (1).  Membaca 

gambar dan daftar stap (barlist), (2).  Menggunakan  alat  pertukangan, (3). Mengukur,  

memotong,  membengkok,  merakit/memasang tulangan, (4).  Mengukur,  memotong  dan  

merakit/memasang cetakan/acuan (bekisting), (5). Membuat adukan beton, dan (6). 

Menuang, memadatkan dan meratakan adukan beton, (7). Merawat beton, dan (8). 

Memeriksa hasil pekerjaan pengecoran. 

 

KESIMPULAN 

Profil pengetahuan kompetensi produktif siswa dibentuk dari beberapa unsur 

sesuai kebutuhan jasa konstruksi. Unsur-unsur yang membentuk profil pengetahuan 

dalam kompetensi ini, diantaranya: (1).  Identifikasi gambar kerja, (2).  Identifikasi daftar 

stap (barlist), (3). Penggunaan  alat  pertukangan, (4).  Pekerjaan penulangan, (5). 

Pekerjaan bekisting dan perancah, dan (6). Pekerjaan pengecoran. 

Profil keterampilan kompetensi produktif siswa dibentuk dari beberapa unsur 

sesuai kebutuhan jasa konstruksi. Unsur-unsur yang membentuk profil keterampilan 

dalam kompetensi ini, diantaranya: (1).  Membaca gambar dan daftar stap (barlist), (2).  

Menggunakan  alat  pertukangan, (3). Mengukur,  memotong,  membengkok,  

merakit/memasang tulangan, (4).  Mengukur,  memotong  dan  merakit/memasang 

cetakan/acuan (bekisting), (5). Membuat adukan beton, dan (6). Menuang, memadatkan 

dan meratakan adukan beton, (7). Merawat beton, dan (8). Memeriksa hasil pekerjaan 

pengecoran. 
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ABSTRAK 

 
Revitalisasi SMK merupakan  upaya untuk mengembalikan arah 

sekolah kejuruan di Indonesia, meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui 

pendidikan kejuruan, menegaskan pada sekolah kejuruan agar senantiasa 

meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan untuk mencetak manusia Indonesia 

yang unggul dan marketable. Revitalisasi SMK dianggap penting, mengingat 

terbukanya pasar tenaga kerja sudah tidak dapat dihindari dengan mulai 

masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Inpres No. 9 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi SMK Dalam Rangka  Peningkatan Kualitas SDM Indonesia yang 

diterbitkan pemerintah, sebagai isyarat kepada sekolah kejuruan untuk segera 

melakukan pembenahan dan penyempurnaan pelayanan dan peningkatan mutu 

pembelajaran di SMK.  Salah satu cara   untuk  mewujudkan siswa SMK menjadi 

manusia yang unggul yaitu ditempuh melalui pembelajaran  berbasis karya dan 

berbasis kerja dengan memperhatikan  karakteristik  kompetensi kejuruan. 

Pemilihan sajian  pembelajaran berbasis kerja ( Work Based Learning/ WBL) 

yang dituangkan melalui model pembelajaran Problem Based learning (PBL) 

dan Project Based Learning (PjBL) dapat membentuk kompetensi siswa untuk 

mampu memecahkan masalah, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, serta 

mandiri. Dalam pembelajaran berbasis kerja pelibatan siswa untuk turut 

mengevaluasi hasil pekerjaan/ karya yang diselesaikan perlu ditambahkan dalam 

alur penyajian pembelajaran. Dengan melibatkan siswa dalam evaluasi hasil 

kerja/ karya yang sudah diselesaikan, membiasakan  siswa untuk senantiasa 

bekerja dan berkarya sesuai dengan standar operasional prosedur yang 

ditetapkan guru ataupun stakeholder. Selain itu, penguasaan kecerdasan 

emosional oleh siswa SMK diharapkan juga  akan mampu mencetak manusia 

yang produktif, kreatif dan unggul. Dengan penguasaan kecerdasan emosional 

siswa SMK akan sanggup untuk berinteraksi  dengan baik dalam lingkungan 

kerja, mampu memecahkan permasalahan dengan ide dan langkah penyelesaian 

yang inovatif, serta mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga 

kerja. 

 

Kata kunci :  Revitalisasi , Work Based Learning, Kecerdasan 

Emosional 

 

 

PENDAHULUAN  

          Terbitnya Instruksi Presiden RI no. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam 

Rangka  Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, memberikan ruang gerak SMK lebih luas 

dalam menata dan menyiapkan pelayanan pendidikan kejuruan untuk  peningkatan 

kualitas hidup bangsa Indonesia. Pada Inpres yang dikeluarkan tanggal 9 September 2016 

tersebut 12 menteri,  34 kepala daerah dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi 



 

796 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

(BNSP) diminta untuk memberikan dukungan dan kerjasama dengan SMK melalui 

penyusunan peta jalan pendidikan kejuruan supaya sinkron dengan kebutuhan pangsa 

pasar tenaga kerja, dapat dimaknai sebagai kesungguhan  upaya pemerintah untuk 

meningkatkan SDM di Indonesia melalui pendidikan kejuruan. Dengan terbitnya Inpres 

tersebut, tersirat bahwa sekolah kejuruan memegang peranan penting untuk mewujudkan 

cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berkualitas dengan 

mengusai keterampilan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk 

mencapai kemakmuran bangsa. 

               Pelaksanaan Inpres tersebut akan sampai pada sekolah kejuruan  yang bermuara 

pada perbaikan mutu pelayanan sekolah, guru, sarana prasarana sekolah serta mutu 

pembelajaran di kelas.Subjek dan objek peningkatan mutu mengarah pada peningkatan 

profesionalisme guru dan peningkatan mutu siswa/ lulusan.  Mutu lulusan SMK yang 

baik, dapat diukur dari keterserapan lulusan SMK pada dunia kerja dengan standar yang 

sudah ditentukan perusahaan dan dapat diterimanya mereka jika melanjutkan pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi. Selain kesesuaian materi pelajaran yang disajikan harus  

relevan  dengan  SKKNI yang dibutuhkan dunia kerja, pemilihan model pembelajaran 

dipadukan  penguasaan kecerdasan emosional  yang berbasis teknologi,  juga menjadi 

salah satu cara tercetaknya siswa lulusan SMK yang unggul dan marketable .  

             Pada era revitalisasi sekolah kejuruan di Indonesia, pemilihan model 

pembelajaran yang tepat oleh guru menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

para guru bidang studi kejuruan , karena dengan pemilihan model pembelajaran yang 

tepat akan memudahkan keterserapan materi dan penguasaan kompetensi kejuruan yang 

dibutuhkan siswa. Pembelajaran berbasis karya dengan pemecahan masalah ( Problem 

Based Learning, Project  Based Learning) yang menyesuaikan karakteristik kompetensi 

kejuruan dapat dipilih sebagai salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk 

penguasaan kompetensi kejuruan.Yang perlu ditambahkan sebagai langkah pembaharuan 

untuk menyempurnakan pada model pembelajaran tersebut adalah keterlibatan siswa 

dalam mengevaluasi hasil dari pekerjaannya. Inilah  yang disebut model pembelajaran 

berbasis kerja (Work Based Learning). Dengan melibatkan siswa untuk mengevaluasi 

hasil pekerjaannya ,  siswa dilatih untuk senantiasa menyelesaikan  pekerjaan dengan 

benar dan tepat waktu  sesuai standar mutu dan prosedur yang ditetapkan oleh guru atau 

stakeholder.  
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           Selain itu pada era revitalisasi sekolah kejuruan di Indonesia,yang perlu dimiliki 

oleh siswa/ lulusan SMK adalah pengusaan kecerdasan emosional berbasis teknologi, 

dimana penguasaan kecerdasan emosional merupakan bagian yang tidak kalah 

pentingnya untuk melengkapi  pengusaan kompetensi kejuruan. Kecerdasan emosional 

merupakan  kompetensi penyempurna  yang dibutuhkan oleh siswa SMK sebagai bekal 

menyiapkan  masa depannya. Menurut  hasil penelitian (Latifah, 2011),“Kecerdasan 

emosional berpengaruh signifikan positif terhadap prestasi akademik. Kecerdasan 

emosional yang semakin baik akan meningkatkan prestasi akademik”. Dapat ditarik 

hubungan disini bahwa dengan penguasaan kecerdasan emosional, siswa SMK akan 

memahami jati dirinya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mampu 

berkomunikasi dengan baik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan 

langkah yang tepat.  

             Dengan demikian, mengembalikan arah dan tujuan sekolah kejuruan dengan 

diterbitkannya Inpres no. 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah kejuruan oleh 

pemerintah, perlu didukung melalui peningkatan profesionalisme guru dengan memilih 

model pembelajaran berbasis karya dan kerja yang tepat sasaran sesuai dengan 

karakteristik kompetensi kejuruan yang disajikan dengan melibatkan siswa dalam 

mengevaluasi hasil pekerjaan/ karyanya ( Work Based Learning), dilengkapi dengan 

penguasaan emosional yang seimbang oleh siswa untuk membentuk manusia unggul yang 

berdaya saing di pasar dunia kerja.  Seperti yang pendapat yang disampaikan oleh 

(Mukadis, 2013), “Dimensi karakteristik sumber daya manusia yang dibutuhkan di era 

global dituntut memiliki (1) kemampuan berpikir kritis, sintetik, dan praktikal; (2) 

kepekaan, kemandirian, dan tanggung jawab yang tinggi; (3) kemampuan emulasi yang 

tinggi;(4) keterampilan mencari, memanfaatkan dan mengembangkan informasi yang 

tinggi; (5) pribadi dan kerja tim yang baik; (6) kemampuan berpikir global dalam 

memecahkan masalah lokal; (7) sifat terbuka terhadap perubahan dan sikap berkembang; 

dan (8) budaya kerja yang tinggi”. Oleh sebab itu  siswa SMK  pada era revitalisasi 

sekolah kejuruan saat ini, harus mampu “ untuk selalu siap  berpikir kreatif-produktif 

yang  ditandai oleh kepiawian dalam berbagai kesempatan dan ruang waktu untuk 

menjadi ‘yang pertama, yang berbeda,dan yang terbaik (unggul) serta berkarakter “, 

(Kartawijaya, 2010) dalam ( Mukadis, 2013). 
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            Sedangkan pada saat ini, sekolah kejuruan masih belum sepenuhnya menunjukkan 

peranan yang cukup signifikan dalam menghasilkan lulusan SMK yang benar – benar 

marketable. Keluhan dari stakeholder tentang kurang kompetennya siswa dan kurangnya 

kemandirian siswa dalam berinovasi untuk mengatasi  permasalahan pada bidang 

pekerjaan yang dibebankan, cukup memberikan gambaran bahwa pengusaan kompetensi 

kejuruan dan penguasaan emosional oleh siswa SMK masih belum sesuai harapan. 

Sebagai contoh pada SMK jurusan penerbangan,”... terlihat masih rendah kompetensi 

calon montir pesawat karena kompetensi yang dikuasai siswa SMK masih belum sesuai 

dengan standar perawatan pesawat”(Suprijadi,2011). Demikian pula yang disampaikan 

oleh (Marbun, 2014),”Kualitas lulusan SMK banyak yang tidak sesuai dengan permintaan 

pasar tenaga kerja saat ini, akhirnya banyak yang menganggur”. Dari beberapa pendapat 

tersebut timbul permasalahan  bahwa kompetensi yang dikuasai oleh siswa SMK ada 

yang masih belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholder. 

Permasalahan tentang kurangnya penguasaan  kompetensi kejuruan yang berkaitan 

dengan bidang pekerjaan secara nyata juga pengusaan kecerdasan emosional yang 

berkaitan dengan langkah inovatif dalam penyelesaikan persoalan yang dihadapi, 

keterampilan berkomunikasi dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. 

            Melihat kondisi tersebut, penerbitan Inpres no. 9 tahun 2016 tentang  Revitalisasi 

SMK Dalam Rangka  Peningkatan Kualitas SDM Indonesia perlu didukung oleh  

berbagai pihak terutama guru yang secara profesional menyiapkan pembelajaran yang 

tepat dengan memilih model pembelajaran yang  sesuai dengan karakteristik kompetensi 

kejuruan serta mensinergikan dengan  pengusaan kecerdasan emosional oleh siswa untuk 

meningkatkan  kualitas bangsa khususnya kualitas siswa SMK. 

REVITALISASI SMK  

             Revitalisasi jika dihubungkan dengan ilmu tata kota bermakna, “ lahir dari upaya 

untuk memberdayakan sebuah kawasan ketika kawasan tersebut mulai menurun, ketika 

ditinggal sebagian penduduknya akibat perluasan aktifitas ekonomi, tekanan sosial, 

pembangunan hunian  baru dipinggiran kota” (Martokusumo, 2008). Sedangkan arti kata 

revitalisasi menurut KKBI Online yaitu,”proses, cara, perbuatan menghidupkan 

kembali”. Jika dikaitkan dengan terbitnya Instruksi Presiden RI no. 9 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi SMK Dalam Rangka  Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, maka 

Revitalisasi SMK adalah upaya pemerintah untuk kembali mengutamakan  pentingnya  
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pemberdayaan SMK dalam rangka  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

Indonesia. Pada Inpres No. Presiden RI no. 9 tahun 2016, ini presiden RI memerintahkan 

12 menteri,  34 kepala daerah dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

untuk saling bersinergi memberikan kesempatan melakukan praktik pada lingkungan 

departemen terkait guna meningkatkan penguasaan kompetensi sesuai bidangnya, 

sehingga dapat mencetak lulusan SMK yang kompeten dengan dibuktikan lulus uji 

sertifikasi profesi.  

PEMBELAJARAN BERBASIS KERJA (WORK BASED LEARNING/ WBL) 

        Pembelajaran berbasis kerja (Work Based Learning/ WBL), diasumsikan sebagai 

bentuk pembelajaran yang membentuk keterampilan siswa melalui berbagai kegiatan 

pada kondisi tertentu sehingga siswa mendapat pengalaman  langsung satu bidang 

pekerjaan, dapat mengambil langkah  inovatif dan mandiri dalam upaya pemecahan 

permasalahan, dan mampu mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukannya  sudah sesuai 

Standar Operasional Prosedur atau belum. Pembelajaran berbasis kerja memberikan 

banyak manfaat bagi siswa diantaranya: (1) siswa mampu mengenali kemampuan dirinya; 

(2) mengembangkan praktek berpikir kritis dan positif; (3) mampu bekerja dalam tim;  (4) 

perbaikan dan pengembangan keterampilan; (5) mengamati sikap prosedural yang 

diinginkan perusahaan atau dunia industri; (6) meningkatkan motivasi untuk belajar yang 

lebih dalam pada jenjang selanjutnya. Hasil penelitian mengatakan,” Penerapan WBL 

pada  model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dibuktikan dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar “ (Gangga,2013).  

        Melalui pembelajaran berbasis kerja siswa mendapat pengalaman berinteraksi, 

menyampaikan ide, mendengarkan ide-ide orang lain, dan merefleksikan ide sendiri pada 

ide-ide orang lain, dan mengevaluasi hasil karya dan kerjanya, hal ini merupakan  suatu 

bentuk pengalaman berharga untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan kompetensi diri 

siswa. Siswa belajar untuk dapat memecahkan masalah dan menghasilkan karya dengan 

mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin. Oleh sebab itu pembelajaran berbasis kerja 

( Work Based Learning/ WBL ) sangat sesuai untuk dipilih sebagai sajian pembelajaran 

bagi siswa SMK pada era revitalisasi SMK di Indonesia saat ini. Bentuk - bentuk 

pembelajaran berbasis kerja diantaranya: Prakerin, magang, pelatihan, kunjungan industri 

dan sebagainya. 
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KECERDASAN EMOSIONAL 

          Menurut (Goleman, 2004) dalam ( Latifah, 2011), “Kecerdasan emosional 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam 

menghadapi kegagalan,  mengendalikan  emosi  dan menunda kepuasan, serta mengatur 

keadaan jiwa”. Kecerdasan emosional penting untuk dikuasai siswa SMK, mengingat 

pada era revitalisasi SMK penguasaan kecerdasan emosional mendukung terciptanya 

siswa SMK yang mampu berinteraksi  dengan baik dalam lingkungan kerja, mampu 

memecahkan permasalahan dengan ide dan langkah penyelesaian yang inovatif, serta 

mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja. Integrasi penguasaan 

kecerdasan emosional bagi siswa dapat dikolaborasikan lewat pembelajaran  berbasis 

karya dan kerja ketika di kelas ataupun di luar kelas. Disini siswa berlatih untuk 

menuangkan ide – ide dengan penuh motivasi dan kreasi, mampu berkomunikasi dan 

berdiskusi dengan guru, teman, atau praktisi secara komunikatif, siap menerima sumbang 

saran perbaikan dengan jiwa besar, serta memiliki motivasi diri yang tangguh dalam 

menghadapi perubahan .    Melalui penguasaan kecerdasan emosional yang dipadukan 

penguasaan kompetensi kejuruan yang baik, memunculkan siswa lulusan SMK yang 

unggul, mandiri,dan berdaya saing global. 

 

KESIMPULAN 

      Revitalisasi SMK adalah upaya pemerintah untuk mengutamakan  pentingnya  

pemberdayaan SMK dalam rangka  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

Indonesia. Revitalisasi SMK mengarahkan seluruh instansi terkait seperti 12 kementrian 

negara , 34 kepala daerah dan kepala BNSP untuk saling bersinergi memberikan 

kesempatan melakukan praktik pada lingkungan departemen terkait guna meningkatakan 

penguasaan kompetensi sesuai bidangnya sehingga dapat mencetak lulusan SMK yang 

kompeten dengan dibuktikan lulus uji sertifikasi profesi.  

     Pembelajaran berbasis kerja ( Work Based Learning/ WBL ) sangat sesuai untuk dipilih 

sebagai sajian pembelajaran bagi siswa SMK pada era revitalisasi SMK, karena 

pembentukan keterampilan siswa ditempuh melalui kegiatan pembelajaran pada kondisi 

dan lingkungan nyata, sehingga siswa mendapat pengalaman  langsung satu bidang 

pekerjaan, mampu untuk mengambil langkah  inovatif dan mandiri dalam upaya 

pemecahan permasalahan, dan mampu mengevaluasi hasil pekerjaan yang sudah  
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dilakukan. 

       Kecerdasan emosional penting untuk dikuasai siswa SMK, karena penguasaan 

kecerdasan emosional mendukung terciptanya siswa SMK yang mampu berinteraksi  

dengan baik dalam lingkungan kerja, mampu memecahkan permasalahan dengan ide dan 

langkah penyelesaian yang inovatif, serta mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam 

pasar tenaga kerja. 
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ABSTRAK 

 

Guru BK pada hakikatnya seorang psychological-educator. Guru BK 

mempunyai tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan untuk berpartisipasi 

dalam pendidikan sesuai dengan bidangnya yaitu memberikan layanan 

bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Namun, kenyataan yang terjadi 

di lapangan menunjukkan bahwa keprofesionalan guru BK masih dipertanyakan. 

Muncul sejumlah problematika dalam kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah baik yang berasal dari diri guru BK maupun dari situasi di luar diri guru 

BK seperti, fasilitas, kebijakan sekolah, serta kesediaan seluruh stakeholder 

untuk melakukan kerja sama dengan guru BK. Salah satu yang menjadi 

permasalahan guru BK secara internal yaitu guru BK menghindar dari kondisi 

multikultural antara diri, siswa, dan situasi sekolah. Ketidakmampuan guru BK 

memahami perbedaan budaya konseli, karena guru BK tidak mau berbaur 

dengan budaya konseli. Mereka membuat sekat pembatas dan mempunyai 

anggapan bahwa guru BK dan konseli berbeda. Guru BK juga mengembangkan 

pandangan etnosentrisme yang tinggi terkait dengan budaya yang dibawa oleh 

konseli. Guru BK akan sadar dengan rendahnya kesempatan yang diberikan 

kepada siswa yang berasal dari sebuah budaya dan kelompok sosial radikal akan 

menjadi cemas dengan sebuah realita. Kecemasan akan mengarahkan beberapa 

guru BK pada pengalaman pribadi seperti ketakutan, kekhawatiran dan 

penahanan. Konseling multibudaya adalah bersifat umum dan semua teori 

konseling adalah multikultural. Multikultural menjadi bagian dari sistem 

universal. Hanya saja dalam konseling sebagai guru BK perlu sekali memiliki 

pengetahuan tentang latar belakang konseli. Sehingga dalam proses konseling 

budaya yang dipakai guru BK tidak hanya satu pihak saja yaitu dari diri konselor 

saja melainkan dari diri konseli.  

 

Kata kunci : guru BK, konseli, budaya guru BK dan SMK 

 

 

PENDAHULUAN 

Guru BK pada hakikatnya seorang psychological-educator, yang dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 dimasukkan sebagai kategori pendidik. Hal ini 

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 (Sisdiknas, 2003) 

pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 
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Berdasarkan pengertian pendidik di atas dapat diketahui bahwa guru BK 

mempunyai tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan untuk berpartisipasi dalam 

pendidikan sesuai dengan bidangnya yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling 

kepada peserta didik. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa 

keprofesionalan guru BK masih dipertanyakan. Muncul sejumlah problematika dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah baik yang berasal dari diri guru BK maupun 

dari situasi di luar diri guru BK seperti, fasilitas, kebijakan sekolah, serta kesediaan 

seluruh stakeholder untuk melakukan kerja sama dengan guru BK.  

Yusri (2013) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah tanggung jawab yang harus 

diemban oleh guru BK profesional di dalam menjalankan perannya adalah: 1) para guru 

BK profesional harus terlatih sepenuhnya dan berkualifikasi agar sanggup memenuhi 

kebutuhan konseli yang mereka tangani atau yang dipercayakan padanya, 2) para guru 

BK profesional secara aktif harus mencari dan mendapatkan sertifikasi atau lisensi yang 

tepat sesuai pelatihan, latar belakang, dan lingkup praktiknya, 3) para guru BK 

profesional perlu berkomitmen secara pribadi dan profesional untuk terus memperbaharui 

dan meningkatkan keahlian dan pengetahuan mereka sebagai cerminan dan representasi 

kemajuan terbaru bidang profesi mereka, 4) para guru BK profesional menyadari dan 

berkontribusi bagi pengembangan profesi dengan melakukan dan berpartisipasi dalam 

studi riset yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan tentang profesinya, 5) para 

guru BK profesional adalah anggota yang berpartisipasi aktif di dalam organisasi profesi 

yang tepat di semua tingkatan, 6) para guru BK profesional sadar betul dan taat kepada 

rambu-rambu legal dan etis profesi dan praktik konseling. 

Keenam tanggung jawab tersebut, haruslah dilakukan oleh seorang guru BK di 

berbagai tingkatan pendidikan. Pelaksanaan tanggung jawab guru BK secara baik, akan 

memberikan keberhasilan baginya di dalam memberikan layanan bimbingan dan 

konseling kepada siswa. Pelayanan profesional yang diberikan meliputi pemahaman nilai, 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan dibidang konseling. Untuk memahami orang lain 

dengan sebaik-baiknya, guru BK profesional harus terus-menerus berusaha menguasai 

dirinya, yakni dengan mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada 

dirinya sendiri.  

Dalam melakukan tugasnya membantu konseli, guru BK profesional harus 

memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, 
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jujur, dan tertib. Guru BK profesional juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan 

seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku 

profesional sebagaimana diatur dalam kode etik profesi. 

 

PEMBAHASAN 

ASCA (2004, dalam Ruff, 2011) menyatakan bahwa peran guru BK adalah 

menyediakan layanan sebagai seorang pendidik kepada siswa dan bertugas menciptakan 

suasana dan situasi yang efektif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, 80% guru BK 

mempunyai waktu yang cukup lama untuk memberikan layanan langsung kepada siswa. 

Guru BK menjadi jembatan atau perantara antara siswa, orang tua, dan kegiatan 

pendidikan profesional.  

Lotan (2006, dalam Bermark & Chung, 2008) menyatakan bahwa semua pendidik 

membantu untuk membangun sistem pendidikan untuk semua siswa dengan menyediakan 

pendidikan yang berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan etnik, ras, dan kelas sosial 

ekonomi. Pendidik dan guru BK profesional berkolaborasi melalui sebuah jalan kerja 

secara bersama-sama untuk mengimplementasikan konseling, advokasi, serta intervensi 

untuk melakukan perubahan. Guru BK akan berperan menjadi mediator ketika terjadi 

masalah antara siswa, orang tua, dan personil sekolah. 

 Beberapa peneliti dan teoris konseling menyatakan bahwa, guru BK yang 

menghindar dari kondisi multikultural antara diri, siswa, dan situasi sekolah disebut 

sebagai troublemakers. Guru BK akan sadar dengan rendahnya kesempatan yang 

diberikan kepada siswa yang berasal dari sebuah budaya dan kelompok sosial radikal akan 

menjadi cemas dengan sebuah realita. Kecemasan akan mengarahkan beberapa guru BK 

pada pengalaman pribadi seperti ketakutan, kekhawatiran dan penahanan. 

Arredondo (1996, dalam Patterson, 1996) menyebutkan dua asumsi tentang 

multikultural yaitu: 1) kita semua individu multikultural, dan 2) setiap orang adalah orang 

multikultural. Berdasarkan dua asumsi tersebut, dinyatakan bahwa tidak ada bentuk 

khusus dari konseling multikultural. Konseling multibudaya adalah bersifat umum dan 

semua teori konseling adalah multikultural. Multikultural menjadi bagian dari sistem 

universal. Profesi kesehatan mental tidak perlu melakukan  praktek dengan konseling 

yang berbeda kepada setiap kelompok masyarakat tertentu. 
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Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan tentang latar belakang konseli diperlukan. 

Menurut Arredondo (1996, dalam Patterson, 1996), pengetahuan tidak diperoleh dari 

proses pendidikan, namun diperoleh dengan proses magang, yakni hidup bersama dengan 

sebuah kelompok atau komunitas dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, 

pengetahuan tentang budaya belum memberikan jaminan pada kefektifan proses 

konseling. Pernyataan dari Arredondo juga dipertegas oleh Sue dan Zane (1987, dalam 

Patterson, 2004), yang menyatakan bahwa “pengetahuan dan kepekaan terapis pada 

sebuah budaya belum sangat membantu”. Pengetahuan budaya perlu dioperasikan ke 

dalam bentuk tindakan dan strategi konkrit. 

Perbedaan kelompok lebih ditekankan pada nilai. Nilai berkaitan dengan 

kebiasaan, gaya hidup, norma sosial, dan preferensi. Kedua adalah krakteristik kelompok 

minoritas yang mengarah pada pemenuhan diri. Kelompok etnis minoritas mempunyai 

keinginan untuk mempunyai hubungan terstruktur, dimana guru BK berperan sebagai 

seorang ahli yang bertugas memberikan nasihat dan solusi untuk masalah yang dihadapi. 

Kelompok etnis minoritas bergantung dan menginginkan seorang terapi yang aktif, 

berwibawa, dan direktif atau mengarahkan. Kelompok minoritas cenderung untuk 

memilih dan merespon konseling yang bersifat direktif daripada nondirektif, konseling 

yang aktif daripada pasif, pendekatan yang terstruktur, dan menginginkan melakukan 

konseling dengan praktisi yang mempunyai kemandirian dalam berpikir dan dalam 

menunjukkan perasaannya  

Ketiga adalah, kepercayaan pada keterbukaan diri (D.W. Sue & S. Sue, 1981; 

1990, dalam Patterson, 2004). Keterbukaan diri menjadi penting dalam proses konseling 

dan pencapaian tujuan konseling. terapis mengembangkan kerahasiaan kepada kelompok 

minoritas, sehingga mereka dapat terlibat dalam eksplorasi tentang dirinya.  

Penelitian yang dilakukan Sue (1977, dalam Ahmed. dkk, 2011), menunjukkan 

bahwa kelompok minoritas menerima layanan konseling yang berbeda dengan kelompok 

lain. Kelompok minoritas sering menjadi konseli rawat inap dan jarang sekali tersedia 

serangkaian terapi bagi mereka. Kekurangan dalam pemberian layanan kepada kelompok 

minoritas disebabkan karena kurangnya kemampuan guru BK dalam memahami berbagai 

bahasa. Menurut S. Sue (1988, dalam Patterson, 2004), ketidakmampuan terapis untuk 

memahami nilai-nilai, gaya hidup, dan latar belakang konseli menyebabkan kelompok 

minoritas memperoleh layanan konseling yang kurang memadai.  
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Ketidakmampuan guru BK memahami perbedaan budaya konseli, karena guru BK 

tidak mau berbaur dengan budaya konseli. Mereka membuat sekat pembatas dan 

mempunyai anggapan bahwa guru BK dan konseli berbeda. Guru BK juga 

mengembangkan pandangan etnosentrisme yang tinggi terkait dengan budaya yang 

dibawa oleh konseli. 

Konsep Rogers (dalam, Corey 2009), keberhasilan proses konseling disebabkan 

karena penciptaan hubungan terapeutik. Lima kondisi yang harus dimiliki oleh praktisi 

adalah  1) penghormatan kepada konseli, 2) genuineness, 3) empati yang akurat, 4) 

respect, 5) structure.  

Kelima kondisi ini merupakan kondisi inti dalam proses konseling. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sue dan Zane (1987, dalam Patterson, 1996) diketahui bahwa 

konselor atau praktisi harus menunjukkan sikap struktur dan menentukan atau 

menunjukkan perannya secara jelas kepada konseli, karena kegagalan dalam 

menampilkan sikap dan kondisi struktur menyebabkan kegagalan dan proses konseling.  

Konseling tradisional yang berasal dan berkembang di barat, mempunyai 

konstruk, strategi, serta teknik yang didasarkan pada budaya barat. Budaya yang ada di 

dalam konseling tradisional sangat berbeda dengan budaya orang Timur. Sehingga 

konseling tradisional tidak cocok dan tidak tepat untuk diterapkan kepada konseli atau 

kelompok yang tidak berasal dari budaya barat. Penerapan konseling tradisional yang 

dilakukan secara penuh di konseli timur, akan menyebabkan terabaikannya budaya dari 

kelompok-kelompok konseli timur. Konselor perlu menyadari nilai budaya diri dan 

konseli yang ditangani, stereotype kepada perilaku dari kelompok tertentu, dan 

menentukan teknik, metode, dan strategi yang sesuai dengan budaya konseli selama 

proses konseling berlangsung.  

Pertumbuhan individu dari berbagai latar belakang budaya akan mengalami 

perkembangan secara terus menerus. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang berkembang dan beragam harus dimiliki oleh terapis (Ahmed. dkk, 

2011). Pada tahun 1994, Sue mengenalkan kompetensi konseling multibudaya dalam 

rangka menghadapi pertumbuhan dan perkembangan kelompok-kelompok masyarakat 

menjadi lebih besar . Ada tiga model dalam kompetensi konseling multikultural yakni: 1) 

sikap dan keyakinan (kesadaran, nilai, dan bias budaya), 2) pengetahuan. Pemahaman dan 

kesadaran akan perbedaan budaya pada diri konseli, 3) keterampilan. Mengembangkan 
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strategi dan teknik intervensi tertentu (Worthington, 2007) 

Kompetensi ini, memberikan dasar kepada guru BK untuk memfokuskan pada 

budaya guru BK dan konseli dan bagaimana dampak dari budaya tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru BK diajarkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan bias 

budaya guru BK tidak mengesampingkan budaya dari konseli bahkan kelompok 

minoritas. Kompetensi multikultural adalah keterampilan budaya. Seorang guru BK 

terampil memanfaatkan intervensi yang berbasis dengan nilai-nilai budaya dari konseli. 

Dalam konseling multikultural selain menekankan pada penciptaan hubungan yang baik, 

guru BK dan konseli juga membahas teknik yang tepat dan bermanfaat bagi penyelesaian 

masalah konseli. Patterson (2004) menyatakan bahwa sadar budaya dan mengenal budaya 

akan memberikan pengaruh pada proses konseling. Kesadaran guru BK akan budaya, 

membantu guru BK untuk mengembangkan pemahaman empati kepada konseli. 

 

SIMPULAN 

Ada tiga model dalam kompetensi konseling multikultural yakni: 1) sikap dan 

keyakinan (kesadaran, nilai, dan bias budaya), 2) pengetahuan. Pemahaman dan 

kesadaran akan perbedaan budaya pada diri konseli, 3) keterampilan. Mengembangkan 

strategi dan teknik intervensi tertentu (Worthington, 2007). Kompetensi ini, memberikan 

dasar kepada guru BK untuk memfokuskan pada budaya guru BK dan konseli dan 

bagaimana dampak dari budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Guru BK diajarkan 

untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan bias budaya guru BK tidak mengesampingkan 

budaya dari konseli bahkan kelompok minoritas. Kompetensi multikultural adalah 

keterampilan budaya. Seorang guru BK terampil memanfaatkan intervensi yang berbasis 

dengan nilai-nilai budaya dari konseli. Dalam konseling multikultural selain menekankan 

pada penciptaan hubungan yang baik, guru BK dan konseli juga membahas teknik yang 

tepat dan bermanfaat bagi penyelesaian masalah konseli. 

SARAN  

 Melalui pembahasan artikel ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

masukan dan bahan pertimbangan bagi guru BK untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dari berbagai budaya konseli. Untuk 

mengembangkan kompetensi multikultural seorang konselor dapat melakukan dengan 

diskusi antar guru BK melalui kelompok profesi MGBK di daerah.Konselor juga 
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diharapkan dapat memahami budaya masing - masing konseli agar proses konseling 

berjalan dengan efektif dan memberikan ruang bagi konseli untuk menunjukkan bahwa 

konseli memiliki embawaan budaya sendiri-sendiri.  
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ABSTRAK 

 
Seorang pemimpin sekolah memiliki sesuatu peran formal dalam sistem 

kelembagaan pendidikan tertentu, namun seseorang dalam peran formal belum 

tentu memilki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. 

Sedangkan kepemimpinan sekolah pada dasarnya berhubungan dengan 

keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, karena 

itu kepemimpinan sekolah bisa saja dimiliki oleh orang yang “bukan kepala 

sekolah”. Sedangkan konsep memimpin digunakan dalam konteks hasil peran 

seseorang khususnya pemimpin  sekolah dalam kelembagaan pendidikan 

tertentu yang berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi orang lain dengan 

berbagai cara. Memang benar bahwa setiap pimpinan adalah seorang kepala atau 

atasan dari sekelompok orang sebagai bawahannya yang harus digerakkan, 

sehingga secara bersama-sama dapat memberikan pengabdian dan 

sumbangsihnya kepada organisasi, terutama dalam cara bekerja yang efisien, 

efektif, ekonomis, dan produktif.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dengan penyebaran angket , wawancara dan survey langsung dengan pelaku 

yang dalam hal ini kepala sekolah kurikulum dan beberapa guru. Adapun 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 April 2016, adapun tempat penelitian. 

Pada penelitian ini subyek penelitiaan adalah kepala sekolah dan guru-guru 

sekolah sebagai partisipan dengan  5 guru produktif di SMK Negeri 1 Cerme 

Gresik. 

 

Kata kunci : pemimpin sekolah, focus pembelajaran, strategi pembelajaran 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Seorang pemimpin sekolah memiliki sesuatu peran formal dalam sistem 

kelembagaan pendidikan tertentu, namun seseorang dalam peran formal belum tentu 

memilki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Sedangkan 

kepemimpinan sekolah pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan 

tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, karena itu kepemimpinan sekolah bisa saja 

dimiliki oleh orang yang “bukan kepala sekolah”. Sedangkan konsep memimpin 

digunakan dalam konteks hasil peran seseorang khususnya pemimpin  sekolah dalam 

kelembagaan pendidikan tertentu yang berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi 

orang lain dengan berbagai cara. Memang benar bahwa setiap pimpinan adalah seorang 
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kepala atau atasan dari sekelompok orang sebagai bawahannya yang harus digerakkan, 

sehingga secara bersama-sama dapat memberikan pengabdian dan sumbangsihnya 

kepada organisasi, terutama dalam cara bekerja yang efisien, efektif, ekonomis, dan 

produktif.  

Selain itu seorang pemimpinan sekolah dalam kelembagaan pendidikan 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan, memelihara dan 

mengembangkan iklim yang kooperatif dalam kehidupan di sekolahnya. 

Siapa pemimpin sekolah itu? Apakah ia manusia super yang serba tahu, yang 

selain menguasai dan bisa bertindak, berbuat, dan mengambil keputusan sekehendak 

hatinya? Ia adalah manusia biasa dengan segala keterbatasannya, ia memiliki kelebihan 

sesuatu, tetapi ia juga memiliki kekurangan dalam sesuatu, ia harus mau belajar, dan 

dengan dasar kasih sayang serta semangat berkorban ia membantu guru, staf tata usaha 

dan para siswanya sebagai wujud akuntabilitas terhadap kelembagaan yang dipimpinnya 

(Kouzes, J. M dan Posner, B. Z, 2004: 110).   

Tantangan bagi seorang pemimpin sekolah adalah bagaimana menjadi pendorong 

atau pelopor perubahan kelembagaan sekolah yang dipimpinnya. Menurut Blachard 

(Syafaruddin, 2008: 62) “Pengembangan organisasi dan produktivitasnya dicapai dari 

buah kepemimpinan yang efektif. Hal itu akan menghasilkan mutu secara berkelanjutan 

dalam lembaga pendidikan”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Tindakan apakah yang di ambil oleh pemimpin sekolah dalam rangka strategi fokus 

pembelajaran ? 

2. Apakah terdapat dampak dari tindakan yang di ambil oleh pemimpin sekolah dalam 

rangka strategi fokus pembelajaran ? 

3. Apakah terdapat  faktor-faktor yang mendukungan / menghambatan dari tindakan 

yang di ambil oleh pemimpin sekolah dalam rangka strategi fokus pembelajaran? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 
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1. Mengadakan indentifikasi tentang  tindakan apakah yang di ambil oleh pemimpin 

sekolah dalam rangka strategi fokus pembelajaran. 

2. Mengetahui  dampak dari tindakan yang di ambil oleh pemimpin sekolah dalam 

rangka strategi fokus pembelajaran. 

3. Mengetahui  faktor-faktor yang mendukungan / menghambatan dari tindakan yang 

di ambil oleh pemimpin sekolah dalam rangka strategi fokus pembelajaran. 

D. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Pembahasan pada penelitian ini hanya membahas tentang kepemimpinan sekolah 

fokus pembelajaran sebagai strategi. 

2. Penggalian data penelitian ini hanya guru dan kepala sekolah di SMK Negeri 1 

Cerme Gresik. 

3. Penelitian ini hanya menggali tindakan yang dilakukan pemimpin sekolah dalam 

rangka strategi fokus pembelajaran yang dilakukan, dampak dan  factor- faktor-

faktor yang mendukungan/menghambatan dari penerapan strategi yang  di ambil 

oleh pemimpin sekolah dalam rangka fokus pembelajaran. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dapat diindentifikasi tentang  tindakan apakah yang di ambil oleh 

pemimpin sekolah dalam rangka strategi fokus pembelajaran. 

2. Mengetahui  dampak dari tindakan yang di ambil oleh pemimpin sekolah dalam 

rangka strategi fokus pembelajaran. 

3. Mengetahui  faktor-faktor yang mendukungan / menghambatan dari tindakan yang 

di ambil oleh pemimpin sekolah dalam rangka strategi fokus pembelajaran. 

4. Bagi pemimpin sekolah lainnya dapat digunakan referensi atau masukan dala 

tugasnya memimpin di sekolah. 

F. Alasan Pemilihan Kasus 

Pada penelitian ini penulis mencoba mengindentifikasi strategi yang sudah 

dilakukan oleh kepemimpinan sekolah yang dalam hal ini SMK Negeri 1 Cerme Gresik 

dalam rangka salah tugasnya adalah fokus pada pembelajaran, hal ini penulis merasa 

penting dan hal tersebut di sadari bahwa keperdulian yang dalam hal ini fokus pemimpin 

sekolah pada pembelajaran adalah hal yang sangat penting dan utama sebagai salah satu 
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tugasnya sebagai pemimpin pendidikan, sehingga terciptanya iklim.  tercapai proses 

belajar mengajar secara tertib, lancar, efektif dan menciptakan keluaran yang berkualitas 

baik.  Terdapat beberapa alasan dalam pemilihan masalah ini adalah : 

a. Banyak pemimpin sekolah belum menyadari sepenuhnya tugas-tugasnya dengan 

baik dan benar. 

b. Banyak pemimpin sekolah belum merencanakan langka/strategi apa yanh dilakukan 

dalam rangka tugasnya fokus dalam pembelajaran. 

G. Pembahasan Teori  

Menurut Michael A. Copland dan Michael S. Knapp, (2005:31): pemimpin 

mampu membangun dan mempertahankan fokus yang lebih kuat pada belajar ketika 

mereka berbagi seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang mendasar tentang belajar 

dengan pendidik lainnya.  

Sebagaimana yang telah dibahas karakter transformasional kepemimpinan 

pendidikan dan dimensi moral, budaya, dan simbolik, menggaris bawahi peran penting 

keyakinan seorang pemimpin  (Deal & Peterson, 1994; Leithwood & Jantzi, 1990; 

Sergiovanni, 1992). Nilai-nilai berikut merupakan landasan yang sangat kuat untuk 

belajar perbaikan: 

1. Standar untuk  belajar siswa. Kebutuhan tingkat tinggi pemahaman dan 

keterampilan pendidikan dalam bidang studi kritis (Knapp & Associates, 1995). 

2. Meningkatkan kapasitas manusia. Siswa mampu memenuhi standar belajar jika 

mereka memiliki instruksi yang efektif dan dukungan dari guru-guru mereka. 

Keyakinan ini didasarkan pada pandangan-upaya berdasarkan kecerdasan, yang 

menyatakan bahwa semua siswa dapat belajar dengan usaha (Brophy & Baik, 1986; 

Resnick, 1995). 

3. Komitment ekuitas/pantas.Pendidik harus  didedikasikan untuk benar dan 

akhirnya menghilangkan kesenjangan prestasi yang ada di antara siswa yang berbeda 

dengan kelas, ras, etnis, dan bahasa (Darling-Hammond, 1997). 

4. Meningkatkan dukungan profesional dan tanggung jawab.  guru yang kuat berbagi 

tanggung jawab, memberikan dukungan, dan tahan satu lagi bertanggung jawab 

untuk meningkatkan pendidikan mutu dan ekuitas (Resnick & Glennan, 2002). 

5. Komitmen  penelitian, Fokus pemimpin sebagai  bukti untuk mengevaluasi dan 

praktek  perubahan yang penting untuk perbaikan  terus menerus dalam proses 
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belajar mengajar (lihat, misalnya, Hord, 1997; Leithwood & Louis, 2002. 

Setelah pemimpin baik di tingkat sekolah dipandu oleh nilai-nilai bersama, 

mereka dapat memusatkan perhatian mereka pada kuat, pembelajaran yang adil, 

meliputi (Michael A. Copland dan Michael S. Knapp, 2005:32): 

1) Pembuatan  pusat belajar untuk pekerjaan mereka sendiri.  Pemimpin 

menemukan cara untuk fokus pada pembelajaran secara umum dan pada aspek-

sebagai-khusus belajar siswa (misalnya, seberapa baik jenis tertentu siswa belajar 

dan apa yang sedang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu atau tingkat kelas). 

2) Secara konsisten mengkomunikasikan pentingnya belajar siswa.  Pemimpin  

yang berulang kali memberitahu dan menunjukkan pada orang lain bahwa 

belajar siswa merupakan bagian dari misi bersama yang didukung oleh siswa, 

guru, administrator, dan masyarakat cenderung untuk berhasil menciptakan lebih 

kuat, belajar adil. 

3) Membahas dan melihat metode lain  pembelajaran siswa.  Pemimpin yang baik 

membutuhkan waktu untuk mengamati pengajaran dan bentuk lain dari 

dukungan pelajar dan berinteraksi dengan guru dan para profesional lainnya 

tentang praktek mereka. Pemimpin yang menempatkan tindakan ini berlaku dan 

melakukannya sambil memperkecil potensi gangguan tampaknya paling 

mungkin membawa perbaikan systemwide. 

Untuk membangun, fokus publik pada belajar di tingkat sekolah, kepala 

sekolah, pemimpin guru, dan pelatih dapat mengambil tindakan : 

1) Memungkinkan guru untuk secara teratur mengunjungi ruang kelas dan 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar profesional dengan staf.  

2) Mendorong guru untuk tinggal saat ini pada praktek yang menjanjikan dan 

penelitian dari lapangan dan berbagi belajar dengan orang lain. Guru 

membutuhkan kesempatan reguler untuk memperluas pembelajaran mereka dan 

untuk membicarakannya dengan rekan-rekan mereka, mereka bersama-sama 

mengembangkan cara untuk secara sistematis berbagi pengetahuan baru mereka 

dengan rekan-rekan selama rilis hari awal (UWCEL, 2004). 

3) Memulai dan memandu percakapan tentang belajar siswa.  Untuk sekolah lain, 

guru-guru bertemu mingguan untuk memeriksa kemajuan siswa dan untuk fokus 

pada pengembangan strategi untuk membantu siswa yang gagal satu atau lebih 
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kelas. Guru menjadi lebih belajar fokus ketika mereka mampu untuk bertanya satu 

sama lain tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak bekerja untuk mencapai 

hasil yang sukses untuk siswa mereka (Sekolah Kecil Project, 2004). 

4) Membuat siswa belajar fokus untuk evaluasi kinerja,  mengadakan pertemuan 

post conference dengan guru untuk berbicara tentang apa yang siswa belajar 

dalam kelas mereka.  

5) Memeriksa data belajar siswa dan menggunakannya untuk perencanaan sekolah. 

Data ini menyebabkan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang 

ditargetkan untuk meningkatkan melek huruf pembelajaran untuk semua siswa, 

tapi khususnya bagi siswa diidentifikasi memiliki terbesar kebutuhan belajar 

(UWCEL, 2004). 

6) Sering berkomunikasi belajar siswa kepada orang tua, komunitas, dan media. 

Program kunjungan rumah percontohan yang memungkinkan guru untuk 

mengunjungi siswa di rumah mereka. Sebagai contoh terdapat program yang 

terbukti sangat sukses dalam memacu prestasi siswa dan orang tua partisipasi 

masyarakat bahwa kabupaten menerima hibah $ 1.020.000 dari pemerintah. 

Siswa yang berpartisipasi dalam program mengunjungi rumah tahun pertama 

meningkat nilai mereka di Stanford Achievement Test dan menyelesaikan 

pekerjaan rumah mereka lebih teratur. Orang tua yang mengambil bagian dalam 

pro- gram bekerja lebih banyak dengan anak-anak mereka di rumah (Posnick-

Goodwin,2002). 

H. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan 

penyebaran angket , wawancara dan survey langsung dengan pelaku yang dalam hal 

ini kepala sekolah dan beberapa guru di SMK Negeri 1  Cerme Gresik. 

I. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 April 2016, adapun tempat penelitian 

adalah SMK Negeri 1 Cerme Gresik. 

J. Subyek Penelitian /Pertisipan 

Pada penelitian ini subyek penelitiaan adalah kepala sekolah dan guru-guru 

sekolah sebagai partisipan dengan  5 guru produktif di SMK Negeri 1  Cerme Gresik. 

K. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 
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Dalam rangka perolehan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan 

beberapa langkah : 

1. Angket 

Angket diberikan pada sejumlah 5 guru  di SMK Negeri 1 Cerme Gresik dan kepala 

sekolah. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru dan kepala sekolah berkaitan dengan 

pelaksanaan kepemimpinan sekolah yang berfokus pembekajaran dan mengamati 

secara langsung hal terjadi di sekolah guna melengkapi angket yang di bagikan. 

3. Survey  

Survey dilakukan dengan melihat koleksi buku-buku di ruang perpustakaan sekolah, 

kelas, ruang guru, dokumen pendukung lainnya. 

Analisis data dilakukan dengan menyusun table yang memuat rekapitialsi 

hasil angket pada guru dan kepala sekolah dan menyimpulkan data juga melakukan 

pembahasan hasil wawacara dan survey sebagai pendukungnya . 

 

J. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Informasi Umum  Hasil Wawacara dan Survey 

Informasi dari hasil wawancara dengan guru ( selain angket ) dan survey di 

dapatkan : 

a. Prasaran pembelajaran yang tersedia di sekolah sadah cukup tersedia baik dan dalam 

kondisi baik, hal itu dapat dilihat dari tersedianya buku-buku referensi baik yang 

menyangkut pembelajaran atau IPTEK. 

b. Sarana gedung sekolah cukup bahkan sangat baik mulai ruang kelas, ruang guru, 

ruang TU dan fasilitas lainnya. 

c. Tersedianya fasilitas akses internet yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru secara 

gratis dan lancar. 

d. Hampir semua guru, tenaga kependidikan dan karyawan yang saya wawacarai 

membutuhkan penyegaran berkaitan pembelajaran, IPTEK , praktek dan admintrasi 

yang diadakan secara berkala yang berguna peningkatan kompetensi guru, tenaga 

kependidikan dan adminitrasi.  
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e. Tidak  dilakukan dengan tertib perecanaan pembelajaran secara baik di sekolah 

selama ini mulai penyusunan RPP, silabus dan perangkat pembalajaran lainya yang 

dilakukan sebelum proses pembalajaran di jalankan pada awal semester sehingga 

selalu tetap dari selama beberapa tahun. 

f.  Dokumen tentang proses pembelajaran selama ini tidak terdokumen sacara baik 

dan cenderung tidak ada datanya.  

g. Dari dokumen sekolah terdapat tingkat lulusan yang rata-rata sebesar 98% dan 85% 

lulusannya di serap DUDI dan diterima melanjutkan ke perguruan tinggi (data dari 

sekolah). 

h. Tersedianya kerjasan dengan pihak DUDI yang baik dengan adanya dokumen MOU 

dengan Telkom, Petro Kimia, Semen Indonesia dll. 

K. Analisis dan Diskusi Data Hasil Penelitian  

1. Analisis data hasil penelitian, didapat hasil sebagai berikut : (jawaban soal dari 

angket guru dan kepala sekolah) 

a. Soal no 1 : hanya terdapat 1 guru yang menjawab mengetahui berbagai cara belajar 

siswa yang lebih berfariasi dengan menjabarkan macamnya ; 1 guru menjawab 

PBL : Proyek Basic Learning; 1 guru menjawab Pembelajaran proyek work ; dan  

yang lain menjawab PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan).  

Hal ini  jelas bahwa pengetahuan guru dan kepala sekolah tantang cara belajar siswa 

masih sangat terbatas dan tidak detail dalam menjabarkannya 

b. Soal no 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban angket guru dan kepala sekolah hampir mirip adalah adanya 

inovasi hanya 2 guru tambahan motivasi  dalam meningkatkan praktek . 

c. Soal no 3 : semua guru menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan keterangan 

dan alasanya. 
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d. Soal no 4 : semua guru menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan keterangan 

dan alasanya. 

e.  Soal no 5 : 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban amgket guru dan kepala sekolah 2 guru dan kepala sekolah 

menjawab memberikan penghargaan dan 2 guru menjawab memberikan terus 

mengasah kompetensinya dalam rangka perbaikan belajar siswa.  

f. Soal no 6 : semua guru menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan keterangan 

dan alasanya. 

g. Soal no 7 : semua guru menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan keterangan 

dan alasanya. 

h. Soal no 8 : semua guru menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan keterangan 

dan alasanya. 

i. Soal no 9 : semua guru menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan keterangan 

dan alasanya. 

j. Soal no 10 : 4 guru dan kepala sekolah menjawab sama “ya” akan tetapi tidak 

diberikan keterangan dan alasanya, hanya 1 menjawab kadang-kadang melakukan 

pemeriksaan data belajar siswa yang digunakan untuk perencanaan. 

k. Soal no 11 : semua guru menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan keterangan 

dan alasanya. 

l. Soal no 12 : (guru)  
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Dari hasil jawaban : 2 guru menjawab butuh training peralatan yang ada 

sedangkan 2 guru menjawab memperhatikan potensi siswa  dan 1 guru menjawab 

diperlukan peningkatan metode pembelajaran. 

m. Soal no 12 : (kepala sekolah) menjawab sama “ya” akan tetapi tidak diberikan 

keterangan dan alasanya. 

n. Soal no 13 :  (kepala sekolah) “Sering membaca buku-buku pendidikan yang 

berkaitan dengan perkembangan pengajaran terutama teknologi pendidikan” 

L. Kesimpulan  

1. Tindakan yang di ambil oleh pemimpin sekolah dalam rangka strategi fokus 

pembelajaran telah dilakukan, hal ini bedasarkan jawaban angket yang di sebar 

mulai : pengetahuan  tentang berbagai cara belajar siswa (metode, strategi, model 

dll pembelajaran), meningkatkan praktek siswa, dan dapat memotivasi dan 

mendukung fokus perbaikan belajar siswa, mengajak keluarga dan masyarakat 

berkontribusi pada kondisi sekolah dan  mereka dapat menjadi bagian dari solus  

fokus pada perbaikan belajar siswa, apa tindakan spesifik yang memberikan 

pengaruh terbesar, memfasilitasi, memandu diskusi di ruang kelas dan 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar profesional dengan siswa dan staf, 

mempunyai motivasi mengadakan penelitian dari lapangan dan berbagi belajar 

siswa, memberikan diberikan kesempatan oleh  pemimpin / kepala sekolah untuk 

memperluas wawasan pembelajaran, melakukan secara teratur memulai dan 

memandu percakapan tentang belajar siswasecara teratur memeriksa data belajar 
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siswa dan menggunakannya untuk perencanaan sekolah, dan menciptakan iklim 

siswa belajar fokus untuk evaluasi kinerja  

akan tetapi belum terpola dengan baik dan terencana dengan baik sehingga masih 

bersifat formalitas saja hal itu belum adanya dokumen yang mendukung itu, hal ini 

juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh guru, tindakan yang dilakukan / telah 

dilakukan mendukung hal itu, akan tetapi masih belum terpola hal ini karena belum 

adanya aturan baku sekolah tentang strategi pemimipin sekolah fokus 

pembelajaran. 

2. Terdapat dampak dari tindakan yang diambil oleh pemimpin sekolah dalam rangka 

strategi fokus pembelajaran,  dampak langsung dapat terlihat tingkat lulusan yang 

rata-rata sebesar 98% dan 85% lulusannya di serap DUDI dan diteriam melajutkan 

ke perguruan tinggi ( data dari sekolah ) 

3. Terdapat  faktor-faktor yang mendukungan / menghambatan dari tindakan yang di 

ambil oleh pemimpin sekolah dalam rangka strategi fokus pembelajaran?  

Faktor-faktor yang mendukungan / menghambatan dalam penerapan strategi yang  

di ambil oleh pemimpin sekolah fokus pembelajaran :  

a. Faktor-foktor nya mendukung adalah : 

1) Terdapat inovasi kepala sekolah dalam meningkatkan perbaikan belajar siswa juga 

didukung oleh guru-guru 

2) Terdapat motivasi mngikuti pelatihan training secara berkala kepala sekolah dalam 

meningkatkan perbaikan belajar siswa dalam hal peningkatan keahlihan berupa dalam 

pembelajaran maupun IPTEK sehingga meningkatkan perbaikan belajar siswa ini 

juga menjadi harapan dan keinginan guru-guru. 

3) Kondisi keluarga siswa mendukung meningkatkan perbaikan belajar siswa dengan 

memberikan kebebasan siswa untuk berlatih dan praktek.  

4) Terjadi pengawasan dan motoring secara berkala, yang dilakukan kepala sekolah 

mengunjungi kelas dan kondisi belajar siswa hal ini juga dibantu guru-guru dalam 

pelaksanaanya. 

5) Mendukung ada penelitian oleh guru dan siswa meskipun tidak tedapat dokumen yang 

mendukung. 
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6) Mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dalam rangka pengkatan kecakapan 

siswa dengan praktek dan organisasi intra sekolah ( OSIS, Unit Aktifitas siswa, PMR 

dll ), juga dibantu penuh oleh guru-guru sebagai pembimbing dan pengawasanya. 

7) Memperhatikan penuh tetang perkembangan belajar siswa dengan selalu melakukan 

evaluasi hasil pembelajaran meskipun datanya belum tersedia. 

8) Selalu melakukan komuniaksi dengan orang tua siswa, komunitas dan media atau 

stakeholder lainnya ini terbukti banyaknya MOU kerjasama dengan pihak lain 

( Telkom, Petro Kimia, Semen Indonesia dll)  

9) Keinginan untuk terus menggali dan meningkatkan keahlihan dan kompetensi 

kepala sekolah dengan selalu menambah koleksi buku refensi perpustakaan baik 

yang konten pembelajaran ataupun IPTEK, training yang secara berkala diadakan 

oleh Pemkab maupun Propinsi. 

b. Foktor-faktor yang menghambat : 

1) Belum terencananya dengan baik strategi dalam rangka strategi fokus pembelajaran 

di sekolah ini oleh kepala sekolah. 

2) Pemahaman tentang bagaimana merancang dan menerapkan   strategi dalam rangka 

fokus pembelajaran di sekolah ini, di tingkat pemimpin sekolah / kepala sekolah 

masih sangat terbatas, hal ini yang menghambat perencanaan dalam menyusun 

aturan baku dalam rangka strategi fokus pembelajaran oleh pemimpin sekolah. 

 

M. Saran  

Penulis memberikan saran/ masukan berkaitan strategi dalam rangka fokus 

pembelajaran yang dilakukan pemimpin sekolah / kepala sekolah adalah : 

1. Pemimpin sekolah / kepala sekolah membentuk rumpun- rumpun keahlihan guru 

sehingga terbentuk kelompok-kelompok kecil di sekolah sehingga mempermudah 

membuat pola /  rencana strategi fokus pembelajaran pada tiap rumpun keahlihan.  

2. Dari usulan rumpun keahlihan maka disusun rencana secara general yang nantinya 

dikopilasi menjadi rencana strategi fokus pembelajaran sekolah, yang nanti 

penerapanya didukung dan dijalankan oleh guru-guru di kelas sebagai bentuk sinergi 

dengan pimpinan sekolah/ kepala sekolah.  

3. Rencana strategi fokus pembelajaran sekolah yang telah tersusun selalu diadalah 

monitoring dan evaluasi secara berkala oleh kepala sekolah dalam pelaksanaannya. 
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4. Mengadakan koordinasi secara berkala dengan stakeholder ( orangtua siswa, DUDI, 

dll ) dalam memdukung penerapan rencana strategi fokus pembelajaran sekolah dan 

juga dilakukan sosialisasi tentang tujuaan dan maaf yang akan dicapai. 

5. Mengundang para ahli atau secara aktif mengikuti pelatihan berkaiatan dengan 

pengetahuan baru tentang pembelajaran dan IPTEK dan praktek bagi guru dan kepala 

sekolah. 
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SINERGI LPTK, SEKOLAH, DAN DUDI MELALUI PEMBELAJARAN 

DALAM  PENGEMBANGAN TEACHING SKILLS DAN SELF-EFFICACY 

CALON GURU DALAM BIDANG TEKNOLOGI   

 
A. Mukhadis 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  

 

 
ABSTRAK 

 

Saat ini diperkirakan 60% guru di sekolah (Paud, SD, SMP, SMA, dan 

SMK), kompetensinya belum memenuhi standar minimal Undang-Undang Guru 

dan Dosen Nomor 14/2005. Fenomena ini menurut Gultom (2015); Surapranata 

(2016); Joppe de Rere, dkk. (2016); dan Jalal (2016) ditandai adanya: (1) 

penguasaan substansi isi, metodologi pembelajaran; kepemilikan jiwa pendidik 

masih kurang; (2) hasil uji kompetensi guru (UKG) dari 1,6 juta guru, sebagian 

besar (1,3 juta guru) mendapatkan skor dibawah 60 (<60) dari skala penilaian 

0—100; dan (3) peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi 

belum berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pembelajaran. 

Implikasinya kurang optimal fasilitasi layanan pembelajaran di kelas; 

terhambatnya penyiapan generasi emas 2045; dan LPTK perlu mengembangkan 

alternatif pembelajaran  inovatif yang mampu meningkatkan; (1) teaching skills 

dan teaching efficacy calon guru; dan (2) kelas sebagai “pusat belajar, dan 

bukannya pusat mengajar”; dan (3) tumbuh-kembangnya mindset “how to solve 

the problem”, bukan “how to create the new  problem. Pembelajaran inovatif  

sebagai alternatif memerankkan Dudi dan sekolah sebagai laboratorium LPTK 

dalam bentuk  sinergi LPTK, Dudi, dan Sekolah secara terpadu. 

 

Kata kunci: sinergi LPTK, sekolah, dan dudi, teaching skills, teaching 

efficacy, guru bidang teknologi 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 Dewasa ini diperkirakan 60% guru di sekolah  berbagai jenis dan jenjangnya, 

kompetensinya masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Guru dan Dosen Nomor 14/2005. Fenomena belum terpenuhinya kompetensi 

guru sesuai tuntutan undang-undang ini berdasarkan hasil kajian empirik yang dilakukan 

oleh Gultom (2015); Surapranata (2016); Joppe de Rere, dkk. (2016); dan Jalal (2016). 

Gultom dalam kompas, (2015), menyebutkan bahwa guru dewasa ini: belum menguasai 

substansi isi yang diajarkan, dan belum menguasai metodologi pembelajaran; menguasai 

substansi isi yang diajarkan, tetapi belum menguasai metodologi pembelajaran; 

menguasai metodologi pembelajaran, tetapi belum menguasai substansi isi yang 

diajarkan; dan menguasai substansi isi yang diajarkan, dan metodologi pembelajaran, 

tetapi belum memiliki jiwa pendidik. Surapranata dalam Kompas (2016), menyebutkan 

bahwa hasil uji kompetensi guru (UKG) dari 1,6 juta guru, sebagian besar (1,3 juta guru) 
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mendapatkan skor dibawah 60 (<60) dari skala penilaian 0—100. Joppe de Rere, dkk. 

dalam Kompas (2016), menunjukkan bahwa pemberian tunjangan profesi guru baru dapat 

membuat guru puas dengan pekerjaannya, tetapi masih belum berdampak pada perbaikan 

hasil belajar siswa.  Jalal dalam Kompas (2016) menyebutkan bahwa upaya peningkatan 

kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi  masih belum mampu meningkatkan 

kompetensi guru secara signifikan; dan belum berkorelasi positif dengan peningkatan 

kualitas pembelajaran.  Fenomena ini memperkuat pernyataan Nuh (2014), bahwa dewasa 

ini lulusan dari  Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) masih belum siap 

pakai, dan masih harus dilatih tentang kompetensi profesional, pedagogis, dan sosial.   

Implikasi dari fenomena di atas berakibat pada: kurang optimalnya fasilitasi 

layanan pembelajaran di kelas pada pendidikan dasar dan menengah dalam berbagai jenis 

pendidikan; terhambatnya upaya pencapaian program fasilitasi penciptaan generasi emas 

Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2045; dan pentingnya LPTK melakukan mawas 

diri sebagai lembaga yang bertugas untuk mendidik dan menyiapkan calon guru. 

Pertama, belum optimalnya kualitas layanan dan hasil praktik pembelajaran di kelas 

dewasa ini diperkuat oleh Kasali (2012); Pranoto (2013); dan Abduhzen (2013) bahwa  

pembelajaran di kelas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah saat ini masih bersifat 

mekanistik prosedural (menyalin, dan menghafal), sehingga kemampuan bernalar belum 

dapat difasilitasi secara optimal. Akibat keadaan ini, maraknya budaya ‘malas berpikir 

dan budaya pragmatisme’ pada diri peserta didik. Kedua, terhambatnya upaya 

mewujudkan generasi yang memiliki mindset “how to solve the problem”, bukan “how 

to create the new  problem” (Nuh,  2014).  Pada hal, ciri generasi masa depan (generasi 

emas) ini  yang diharapkan mampu memanfaatkan bonus demografi bangsa yang 

diramalkan terjadi pada tahun 2020--2030.  Ketiga, pentingnya LPTK sebagai lembaga 

yang bertugas untuk mendidik dan menyiapkan calon guru untuk melakukan introspeksi 

dan pembenahan dalam inovasi pembelajaran.  Utamanya upaya pencipataaan model 

pembelajaran yang mampu secara efektif, efisien, dan menarik dalam merubah mindset 

calon guru yang menjadikan kelas sebagai “pusat belajar, dan bukannya pusat mengajar”.  

Ciri utama terjadinya peristiwa belajar yang meaningful, oleh Hanafin (2014); 

Bhargava & Pathy  (2011), dan Wang (2007)  diperikan menjadi empat indikator, yaitu 

menguasai substansi isi secara bermakna; mampu menerjemahkan pengetahuan hasil 

belajar ke dalam prosedur pemecahan masalah; menginternalisasi dalam proses berpikir 
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dan bertindak; dan mampu mewujudkan dalam unjuk kerja.  Analog dengan tolok ukur 

tersebut, indikator pembelajaran yang bermakna (meaningful learning)  di LPTK 

diperikan  menjadi (1) menguasi substansi isi bidang yang dipelajari; (2) menguasai 

metodologi pembelajaran; (3) mampu mengenal karaktersitik peserta didik yang 

dihadapi; (4) mampu menerapkan cara berpikir dan bertindak dalam mengelola 

pembelajaran yang mendidik; dan (5) mau dan mampu mengembangkan diri (pribadi, 

sosial, dan profesional) secara berkelanjutan.  Kelima indikator ini oleh Le Deist & 

Winterton (2005); Westra (2001); dan Koehler, dkk. (2013) disebut sebagai menguasai 

lima dimensi kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, kompetensi fungsional, kompetensi 

personal, kompetensi etika, dan kompetensi meta sebagai representasi tolok ukur 

kompeten dalam bidang yang dikaji. Lima dimensi kompetensi tersebut, pada latar  LPTK 

(Koehler, dkk. 2013; dan  Magno & Sembrano; 2007) disebut sebagai dasar untuk menjadi 

calon guru yang baik  (a good teachers) yang memenuhi empat komponen inti, yaitu 

penguasaan isi (content knowledge); penguasaan pedagogik (pedagogical knowledge); 

penguasaan teknologi (technological knowledge); dan percaya diri dalam mengelola 

pembelajaran (teaching efficacy) sebagai hasil integrasi ketiga komponen inti.   

Upaya meningkatkan kompetensi guru sesuai tuntutan di atas selama ini telah 

banyak dilakukan, baik melalui dalam jabatan (in service) maupun pra-jabatan (pre-

service). Program peningkatan kompetensi melalui dalam jabatan yang paling populer, 

yaitu sertifikasi guru yang dimulai sejak  tahun 2006 (Pedoman Sergur, 2006). Sedangkan  

program peningkatan kompetensi melalui pra-jabatan yang paling populer, yaitu 

pendidikan profesi guru (PPG), dan perubahan kurikulum LPTK yang berbasis Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diberlakukan mulai tahun 2013. Namun, 

ketiga program prioritas tersebut, belum berdampak signifikan pada peningkatan 

kompetensi dan kualitas kinerja guru yang bermuara pada peningkatan hasil belajar 

peserta didik.  Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian  yang dipublikasikan  Bank Dunia 

bertajuk “Spending more or Spending Better: Improving Education Financing in 

Indonesia” yang menyebutkan bahwa kinerja dan prestasi guru yang bersertifikat 

pendidik tidak berbeda signifikan dengan guru yang belum berstifikat pendidik (Abbas, 

2013). Hasil penelitian Joppe de Rere, dkk. dalam Kompas (2016), yang berjudul 

“ Double for Nothing? Experimental Evidence on the Impact of an Unconditional Teacher 

Salary Increase on Students Performance in Indonesia” menunjukkan bahwa pemberian 
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tunjangan profesi guru baru dapat membuat guru puas dengan pekerjaannya, dan tidak 

tertekan masalah keuagan, tetapi masih belum berdampak pada perbaikan hasil belajar 

siswa. Sedangkan upaya peningkatan kompetensi guru melalui pre-service (PPG dan 

pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI), karena masih baru dan belum dievaluasi, 

sehingga masih belum tampak hasilnya secara nyata. Namun, menurut Kasali, (2012); 

Suyanto, (2013); Pranoto, (2013); Koesoema, (2013); Brodjonegoro, (2013); Halili, 

(2014); dan  Abduhzen, (2015), bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan (guru), 

hasilnya akan kurang optimal, apabila tidak menyentuh pada perbaikan pembelajaran di 

kelas.  

Upaya perbaikan pembelajar di LPTK sesuai tuntutan kurikulum berbasis KKNI, 

dilakukan melalui pembelajaran terintegrasi kampus dan sekolah (dalam konteks ini 

sekolah dan dunia usaha  diperankan sebagai laboratium). Pola integrasi LPTK, sekolah 

dan Dudi secara sistematis-sistemik menurut Koehler, dkk., (2013); dan Keller-Schneider, 

(2014) mampu memfasilitasi pengembangan teaching skills dan teaching efficacy calon 

guru, khusunya di bidang teknologi. Potensi model pembelajaran ini mampu 

memfasilitasi terjadinya pembelajaran yangbermakna bagi calon guru, dalam 

mengintegrasikan konteks learning from science tentang knowledge about school di 

LPTK,  learning from school tentang knowledge from school di sekolah, larning from 

industry tentang knowledge from industry di Dudi, yang mengarah pada learning from 

reflecting tentang knowledge for school yang lebih spesifik lagi tentang professional  

knowledge. 

 

B. Dialektika Pengembangan Bidang Teknologi di Era Global 

Tuntutan pengembangan bidang teknologi di era kesejagatan ini adalah 

kemampuan dalam melakukan sintesis beragam informasi secara sistemik dikemas dalam 

bentuk proposisi pengetahuan (knowledge). Pengetahuan sebagai kerangka pikir 

(mindset) dalam mengikuti irama dialektika pemenuhan kebutuhan kehidupan dengan 

memanfaatkan, mengembangkan, dan konservasi teknologi. Irama dialektika pemenuhan 

kebutuhan kehidupan dan pengembangan teknologi ini menurut Subijanto, 2007 (dalam 

Mukhadis, 214) berpengaruh dalam (1) dialektika berpikir, bertindak dan bersikap; (2) 

ranah dan tingkat kompetisi  untuk survival; dan (3)  pemanfaatan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).  

 Pertama, dialektika dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam upaya 
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pemenuhan kebutuhan kehidupan yang meliputi antara lain sistem produksi barang, 

strategi pemasaran,  sistem publikasi, dan ragam hiburan. Fenomena dialektika ditandai 

oleh adanya (1) sistem pabrikasi, pemasaran, dan persaingan hidup yang lebih ketat, yang 

menjadi pemantik munculnya kebutuhan berorganisasi secara multinasional; (2) tuntutan 

stock market yang saling mempunyai ketergantungan (interdependence) antara individu, 

kelompok masyarakat, bangsa, dan negara; dan (3) kemauan dan strategi antar kelompok 

yang bersifat interdependence dalam berinteraksi. Tuntutan dialektika pengembangan 

pola berpikir, bersikap dan bertindak dari yang bersifat  linier-mekanistik ke sintetik atau 

the highest level thinking (Nuh, 2014) yang mampu mmantik tumbuh-kembangnya 

mindset“how to serta solve the problem”, bukan “how to create the new  problem. 

Kedua, dialektika ranah persaingan untuk survival dan/atau berkembang, terjadi 

translantasi dari bertumpu pada keunggulan kuantitas, kualitas dan aksessibilitas suatu 

produk, jasa, atau sistem, ke arah keunggulan kecepatan, fleksibilitas, dan kepercayaan 

(Saryono, 2004). Utamanya kecepatan dan fleksibilitas untuk merespon berbagai 

dialektika kebutuhan dan variasi selera masyarakat yang berkembang sesuai dengan laju 

fenomena dialektika teknologi. Tuntutan terhadap faktor kecepatan dan fleksibilitas 

menjadi kunci dalam kompleksitas kehidupan yangbernuansa kerjasama dalam 

persaingan dan persaingan dalam kerjasama di era kesejagatan. Implikasi dari dialektka 

bidang ini, memantik terjadinya pergeseran sistem kerja (kekuatan individu ke kerja tim) 

yang lebih menentukan dalam peningkatan relevansi, efektivitas, efisiensi, dan 

produktivitas(Tilaar, 2012; Mukhadis, 2009). Dialektika ini ditandai adanya saling 

ketergantungan antarindividu, kelompok masyarakat, bangsa atau negara.  

Keitga, dialektika dalam pemanfaatan dan pengembangan Ipteks dalam kehidupan 

era kesejagatan. Utamanya pada dialektika pemanfaatan, dan pengembangan  bidang  

komputer dalam kehidupan dengan teknologi‘Chip Pentium’. Karakteristik teknologi ini 

yang berbasis pada ‘bytes’ yang mampu menghilangkan batasan secara geografis antar 

negara, utamanya dalam berinetraksi dan berkomunikasi untuk saling memenuhi 

kebutuhan kehidupannya. Dialektika teknologi ‘Chip Pentium’ dalam interval ruangdan 

waktu yang begitu singkat digeser oleh teknologi ‘Nano’. Eksistensi dan pengembangan 

teknologi Nano ini memeiliki nilai tambah yang lebih dalam aplikasinya (misal, dalam 

mikro biologi, politik, pendidikan, dan  sosial). Di samping itu, eksistensi dan 

perkembangan teknologi Nano  ini memiliki kuantitas tampilan yang relatif lebih kecil, 
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dan tetapi memiliki keunggulan secara kualitatif dalam berkapasitas, mobilitas, 

praktibilitas, dan kemenarikannya.  

Dialektika perkembangan teknologi di atas, dapat dikatakan sebagai nisbah 

langsung dari kenisbian antara alternatif kiat pemecahan masalah dengan timbulnya 

masalah itu sendiri. Kecepatan laju nisbah kenisbian kedua fenomena tersebut dalam 

konteks pengembangan bidang teknologi ditentukan oleh empat unsur utama, yang dalam 

representasinya berintegrasi atau bahkan bersinergi secara sismatik-sistemik antara aspek 

human-ware, techno-ware, info-ware, dan organo-ware (widodo, 2000, dalam Mukhadis, 

2012).  

Aspek manusia (human-ware) yaitu terkait dengan perilaku dalam siklus 

pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian teknologi sebagai piranti pemecahan 

masalah yang dihadapi. Fenomena ini menuntut adanya kegiatan, baik dalam konteks up-

skilling maupun re-skilling sesuai karakteristik ritme dialektika teknologi itu sendiri, yaitu 

mulai dari kemampuan mengenal, mengoperasikan, menyusun, memperbaiki, 

menggandakan, mengadaptasi, dan akhirnya terbentuk kemampuan melakukan inovasi. 

Kemampuan inovasi dalam konteks teknologi ini ditandai oleh nilai tambah keungulan 

kompetitif daripada teknologi sebelumnya.  

Aspek teknologi (techno-ware), yaitu terkait dengan sifat dan ragam teknologi, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif.  Sifat dan ragam teknologi yang bersifat kuantitatif 

lebih mengacu pada wujud fisik yang ditonjolkan dalam aplikasi kesehariannya.  Sifat 

dan ragam teknologi yang bersifat kuantitatif antara lain besar bentuk fisik, tingkat 

kerumitannya, dan tingkat kemenarikan tampilan, serta tingkat mobilitas dari suatu 

produk teknologi. Sedangkan Sifat dan ragam teknologi yang bersifat kualitatif lebih 

mengacu pada hal-hal yang terkait dengan perangkat lunak dan mekanisme 

penggunaannya. Misalnya, dari tingkat kecanggihan soft-ware, dan sistem operasinya, 

mulai dari sistem operasi dengan cara manual, mesin sederhana, mesin serbaguna, mesin 

khusus, mesin otomatis, dan dengan mesin sistem komputerize.  

Aspek informasi (info-ware), yaitu terkait dengan sifat dan ragam informasi dalam 

memantik penemuan, pemanfaatan, pengembangan teknologi dan diseminasi sebagai 

wahana konfirmasi, verifikasi, dan sosialisasi. Wujud dari sifat dan ragam informasi 

antara lain  data atau informasi berbagai aktivitas penelitian dan pengembangan dalam 

upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kemenarikan dari aspek teknologi itu 
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sendiri.  Aspek ini menjadi penting kaitannya dengan pengembangan teknologi, terutama 

bila dikaitkan dengan upaya pengkajian dan diseminasi berbagai hasil dari proses 

pengembangan teknologi baru pada setiap tahapan peradaban teknologi oleh pengguna 

sebagai aspek humanware.Utamanya terkait dengan  upaya meningkatkan ‘keakraban’ 

atau ‘kefasihan’ teknologi pada pengguna, baik secara individu maupun kelompok.   

Aspek organisasi (organo-ware), yaitu terkait dengan sifat dan ragam peradaban 

teknologi yang representasinya pada kelembagaan yang memfasilitasi upaya penemuan, 

pemanfaatan dan pengembangan suatu produk teknologi. Aspek ini penting bila dikaitkan 

dengan kondisi teknologi yang bersifat kompleks.  Dinamika dari aspek kelembagaan ini 

dalam pengembangan teknologi dapatbersifat suatu kontinum, mulai dari kelembagaan 

yang sangat sederhana dan bersifat individu, kelompok kecil, suatu departemen atau 

lembaga, suatu perusahaan, kelompok industri regional, kelompok industri nasional, 

sampai kelompok industri internasional.  

Tuntutan dialektika pengembangan teknologi sebagai siklus emapt aspek di atas, 

dapat dilihat sebagai bentuk hubungan simbiosis muatualisme antara perkembangan 

teknologi dan sains itu sendiri. Sains pada awal perkembangan dapat dipandang 

sebagai ”sebagai anak” dari teknologi. Namun, sesuai dengan perjalanan ruang dan 

waktu, sains juga yang berperan sebagai pemantik perkembangan teknologi. Oleh karena 

itu, perkembangan keduanya (sains dan teknologi) pada era global sekarang ini menjadi 

tidak jelas lagi, dan tidak mengikuti hukum yang bersifat hirarkhis, sebagai ‘bapak’ dan 

‘ anak’, tetapi sangat tergantung dari mana kita memandang”.  

 

C. Teaching Skills dan Teaching Efficacy Guru Bidang Teknologi 

Upaya optimalisasi dalam fasilitasi pengembangan professional knowledge, 

sebagai representasi knowledge for school menurut Keller-Schneider (2014), mahasiswa 

calon guru bidang teknologi sangat tergantung pada tiga hal utama. Ketiga hal utama 

tersebut  pengetahuan yang bersifat know-that, know-why, dan  know-how yang diperoleh 

dati tiga latar yang berbeda. Pengetahuan know-that, yang diperoleh sebagai pengalaman 

pembelajaran latar kampus (LPTK), pengetahuan yang bersifat know-why yang diperoleh 

di laboratorium atau industri, dan pengetahuan know-how yang diperoleh sebagai 

pengalaman pembelajaran di sekolah.  Sebagaimana ditunjukkan oleh Ashton, 1985; 

Ashton & Webb, 1986 dalam Magno & Sembrano, 2007); Tai (2006); Niu (2010); dan 

Judeh (2012), Kebermaknaan pengalaman belajar tentang  know-that, know-why, dan 
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know-how dalam membentuk professional knowledge secara efektif, dan efisien para 

calon guru perlu dijembatani oleh, atau dipersyaratkan atas penguasaan pedagogical 

knowledge, teaching efficacy, teaching skills, technological knwledge dan integrasi di 

antaranya.  

Pedagogical knowledge, adalah representasi dari pengetahuan calon guru tentang 

prinsip-prinsip transaksi dalam interaksi pembelajaran (proses dan praktik), atau metode 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi terjadinya prakarsa dan kebiasan belajar pada diri 

peserta didik. Proses dan praktik pembelajaran menurut  Khoehler, dkk. (2013); dan 

Kumar, dkk. (2008) sebagai represetasi penerapan pengetahuan tentang bagaimana 

peserta didik belajar (how student learn), keterampilan mengelola pembelajaaran 

(general classroom management skills), perencanaan pembelajaran (lesson planing), dan 

asesmen peserta didik (student assessment). 

Teaching skills, adalah keterampilan mendemontrasikan  kepiawian dalam 

mengelola transaksi pembelajaaran di kelas dalam situasi yang dinamis dan kompleks 

upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Representasi teaching skills 

atau teaching competencies (Bhargava & Pathy, 2011) dipengaruhi oleh persepsi, nlai-

nlai dan keyakinan, individu saat memilih untuk mengikuti pendidikan dan laihan. 

Kualitas teaching skills dipengaruhi oleh  empat faktor (Koehler, dkk. 2013), yaitu 

content knowledge, pedagogical knowledge, teaching efficacy, dan teknological 

knowledge. Sinergi keempat faktor ini yang disebut sebagai representasi  technological, 

pedagogical, content knowledge (TPACK) menjadi dasar bagi seorang guru untuk 

mampu mengemas konsep, prosedur, atau prinsip-prinsip dan melaksanakan transaksi 

pembelajaran di kelas yang efektif, efisien, dan menarik. 

Teaching efficacy, adalah tingkat keyakinan atas kemampuan diri (tingkat 

kepercayaan diri) sesorang (calon guru) dalam melakukan tugas mengelola transaksi 

pembelajaraan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Baron & Byrne, dalam Bandura, 

1997). Ahli lain Pajares (2006); dan  Warsito, (2004) seseorang yang memiliki self-

efficacy tinggi cenderung berkeyakinan  mampu mengelola atau mengontrol hasil dari 

usaha yang dilakukan atau memiliki strategi kognitif dan metakognitif yang lebih baik 

dalam menghadapi tugas yang kompleks. Teaching efficacy  yang dimiliki calon guru 

akan berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja dalam mengelola transaksi pembelajaran 

di kelas. Semakin tinggi teaching efficacy seorang guru, akan semakin tinggi tingkat 
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kualitas transaksi pembelajaaran yang terjadi, begitu juga sebaliknya, semakin rendah 

teaching efficacy guru, menyebabkan semakin rendah tingkat kualitas transaksi 

pembelajaran yang terjadi (Wasmer & Woods, 1998).  

  

D.  Sinergi  LPTK, Dudi , dan Sekolah dalam Pembelajaran  Calon Guru 

  Kekuatan pembelajaran terintegrasi antar lembaga pendidikan dengan latar nyata 

di lapangan dalam meningkatkan layanan dan hasil pembelajaran diperguruan tinggi 

ditunjukan oleh Emslie  (2012); Van-Rooijen (2012); Cooper, dkk., (2010), dan  

Mukhadis (2014).  Pembelajaran terintegrasi ini secara konseptual dalam berbagai 

literatur ditemukan dengan “work integrated learning” (WIL) dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada latar perguruan tinggi sebagai suatu bentuk pembelajaran yang lebih 

mengedepankan prinsip-prinsip “work to learn and learning to work”. Hasil penelitian 

Emslie (2012), menunjukan bahwa pembelajaran model terintegrasi work in learning 

(WIL) lebih unggul dalam meningkatkan hassil belajar daripada pembelajaran model 

face-to face teaching di perguruan tinggi.  Begitu juga hasil penelitian Freudenberg, dkk. 

(2012); dan Van-Rooijen (2012), menunjukkan bahwa pembelajaran model terintegrasi 

work in learning (WIL) lebih tinggi tingkat kepuasan mahasiswa serta perkembangan 

keterampilan umumnya, daripada pembelajaran model konvensional. Cooper, dkk., 

(2010), menunjukkan bahwa secara konseptual, pembelajaran terintegrasi yang 

diistilahkan “work integrated learning” (WIL) dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

latar perguruan tinggi sebagai suatu bentuk pembelajaran yang lebih mengedepankan 

prinsip-prinsip “work to learn and learning to work”. Mukhadis & Ulfatin (214),  

menunjukkan pembelajaran model  terintegrasi model Shared berbasis Gallery Project 

mampu meningkatkan kemenarikan proses dan hasil belajar  pada matakuliah metodologi 

peneliti pada mahasiswa kependidikan di LPTK.  

Keunggulan pembelajaran terintegrasi diperguruan tinggi di atas, dapat dijelaskan  

dari prinsip pembelajaran yang dianut, yaitu “exploration, discovery, and application of 

concepts to the real word” . Kovalik, (1994) menyebutkan prinsip ini mampu 

mensinergikan  antara (1) brain research, (2) teaching strategies, dan (3) curriculum 

development dalam wujud  tingkah laku belajar. Brain research, sebagai upaya 

pengembangan Neurosains (utamanya Neurosains Kognitif)  yang mengkaji keberadaan 

struktur dan pengembangan otak manusia hingga tahap molekuler (Pasiak, 2006; dan 

Jensen, 2007). Implikasi utama dari hasil pengembangan Neurosains Kognitif di bidang 



 

831 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

pembelajaran diaplikasikannya prinsip-prinsip  indivual differences, hemisferik dan 

dominansi, imajinasi dan fakta, kerja simultan, simbiosis rasio, emosi, dan spiritual 

(Pasiak, 2006; dan Greaves & Bradberry, 2007). Teaching strategies, yaitu kajian  yang 

terkait berbagai alternatif  penataan, transaksi, dan pengelolaan proses interaksi individu 

dengan lingkungan dalam segala konteks dan dinamikanya , sehingga efektif, efisien dan 

menarik (Reigeluth,1983); dan Regeluth & Merill (1984). Curriculum development, yaitu  

suatu kajian yang lebih menekankan upaya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta 

penyempurnaan suatu kurikulum yang dijadikan acuan dalam menggelar transaksi 

pembelajaran (Kemendikbud, 2012), dan (Agius, dkk, 1992). Implikasi lebih jauh  

mampu memfasilitasi mahasiswa untuk  dapat dan terbiasa belajar secara meaningful, 

dalam segala konteks ruang dan waktu  sebagai wujud kemampuan melakukan  learning, 

un-learning, dan re-learning  (Harefa, 2010). 

Kiat dalam mengembangkan sosok pembelajaaran terintegrasi di LPTK, dapat 

bervariasi tergantung sifat dari aspek yang diintegrasikan (integrasi metode, integrasi isi, 

integrasi latar, integrasi hasil, atau integrasi kombinasi di antaranya). Model integrasi 

yang terkait dengan kombinasi di antara metode, isi, hasil, yang  berbasis latar  

pembelajaran di LPTK, Dudi, dan  sekolah disebut sebagai pembelajaaran terintegrasi 

model “Sa’i” LPTK—Dudi--Sekolah”. Penyebutan ini, lebih berdasarkan pada sifat 

sintaks dari model pembelajaran yang diintegrasikan, baik integrasi isi, metode, waktu, 

latar dan hasil terjadwal secara sistematis dan sinergis antar di kampus dan di sekolah 

secara berkelanjutan bagai pelaksanaan Sa’i antara Sofa dan Marwah dalam pelaksanaan 

ibadah haji (Sadino dalam Mawardi, 2010). Dalam konteks pembelajaran ini, latar 

pembelajaran di LPTK  diperankan sebagai wilayah Sofa, dan latar pembelajaran di 

sekolah diperankan sebagai wilayah marwa. Roh dari sintaks model pembelajaran ini, 

yaitu mensinergikan learning from science tentang knowledge about school di kampus, 

dengan learning from experience tentang konwledge from industry di dunia 

usaha/industri, dan learning from experience tentang konwledge from school di dan 

sekolah; yang memfasilitasi terjadinya learning from reflecting tentang knowledge for 

school (Keller-Scheneider, 2014). Hubungan ketiga latar pembelajaran tersebut dapat 

disajikan pada Gambar 1.  
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Learning from science : Knowledge 
about school/know-that

Learning from 
experiences:  knowledge 
from  industry/know-why

Learning from reflecting:  
knowledge for school

Learning from  experience: Knowledge  
from school/know-How

Gambar 1. Sinergi LPTK-Industri-Sekolah  
 

E. Pengembangan Teaching Skills  dan Teaching Efficacy Melalui Sinergi LPTK-

Dudi-Sekolah   

 Sintaks sinergi LPTK-Industri-Sekolah dalam pembelajaran dibangun berdasaarkan 

pada pendapatKeller-Schneider (2014)yang mengungkapkan bahwa” during pre-service 

teacher eduaction, student teachers gain propositional theory-based knowledge as 

knowledge  about school, and knowledge aquired by experience as knowledge from 

school, by reflection, metacognition, and linked learning these two approaches are 

condensed to professional knowledge as ‘knowledge for school’. Oleh karena itu, kiat 

dalam mensinergikan antara know-that (konsep, prosedur, prinsip, dan teoretik), terkait 

dengan operasional persekolahan dan dikaji di kampus, dikonfirmasi dan diperkuat 

dengan know-how (kiat mengperasional persekolahan pada tataran empirik) yang terjadi 

di sekolah untuk memberikan wawasan tentang pengetahuan profesional yang diperlukan 

oleh sekolah.      

Karakteristik pembelajaran terintegrasi model “Sa’i” Kampus--Sekolah”, yaitu 

bersifat holistik, berorientasi pada pebelajar, berorientasi pada proses, pengalaman belajar 

bermakna, otentik, aktif, dan evaluasi proses dan produk (Fogarty,1993).  Bersifat holistik 

dari sisi objek/latar kajian dan proses, dan hasil pembelajaran. Objek kajian meliputi tiga 

dimensi utama yaitu  learning from science tentang knowledge about school, dan about 

industry dengan learning from experience tentang konwledge from school; yang 

memfasilitasi terjadinya learning from reflecting tentang knowledge for school (Keller-

Scheneider, 2014). Latar kajian meliputi dua latar terintegrasi, yaitu latar kampus dan 

latar sekolah secara terancang dan sistematik. Proses pembelajaran terintegrasi dan saling 

melengkapi antara knowledge about school dan  konwledge from school. Hasil yang 

diharapkan berupa knowledge for school. 

Berorientasi pada pebelajar, artinya menempatkan mahasiswa sebagai subjek 
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pembelajaran. Artinya, dalam proses pembelajaran lebih menekankan terfasilitasinya 

mahasiswa untuk dapat dan terbiasa melakukan tindak belajar. Baik melalui proses 

intervensi yang terancang, maupun pembiasaan dengan ragam modus dan cara bernteraksi 

dengan sumber belajar. Sumber belajar dalam konteks ini, baik yang bersifat by design 

maupun by utilization di luar latar kampus dan latar sekolah.  

Berorientasi pada proses, artinya pembelajaran lebih diarahkan terjadinya proses 

interaksi pebelajar dengan berbagai sumber belajar yang bersifat by design dan/atau by 

utilizations, baik pada latar kampus maupun sekolah. Penekanan pada proses mengalami 

berinteraksi dengan beragam sumber belajar dengan beragam modus dan cara belajar 

yang lebih berorientasi pada rekonstruksi makna pengalaman belajar melalui proses 

learning, un-learning, dan re-learning (Harefa, 2010) sebagai representasi terbangunnya 

keterampilan learning how to learn.  

Pengalaman belajar bermakna, artinya pengkajian terhadap suatu fenomena dari 

berbagai macam aspek modus, cara, latar, sumber belajar, isi memungkinkan 

terbentuknya sinergi antar skemata yang dimiliki pebelajar. Kebermaknaan berbagai 

aspek yang dikaji menjadi lebih fungsional. Utamanya, dapat terbentuk pemahaman  

bidang yang dikaji secara bermakna; pemahaman bermakna dalam struktur kognitif dapat 

diterjemahkan dalam lankah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi, baik yang 

bersifat horisontal maupun vertikal; mampu menginternalisasi dari pemahaman yang 

dikaji ke dalam aras berpikir dan bertindak sesuai bidang yang dikaji; serta dengan 

kesemuannya itu mampu melakonkan unjuk kerja yang profesional.   

Otentik, artinya memungkinkan pebelajar memahami secara langsung tentang fakta,  

konsep, prosedur dan prinsip dalam pembelajaran sesuai dengan konteks dan pengalaman 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pengembangan learning from reflecting, 

tentang knowledge for school dalam wujud  professional knowledge (Keller-Scheneider, 

2014) melalui learning from science tentang knowledge about school di kampus, dengan 

learning from experience tentang konwledge from school di sekolah.   

Aktif, artinya dengan pendekatan discovery-inquiry, peserta dapat aktif  

berinteraksi dengan berbagai sumber belajar untuk mampu membangun makna dalam 

struktur kognitif selama dan setelah proses pembelajaran. Melalui modus dan cara 

transaksi pembelajaran yang aktif yang lebih menekankan kelas sebagai pusat belajar  

mampu memfasilitasi aktivasi proses pengembangan struktur kognitif. Utamanya dalam 
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suatu siklus mulai dari proses akomodasi, proses asosiasi, dan proses ekuilibrasi secara 

seimbang dan berkelanjutan. Yang dalam pandangan teori psikologi kognitif  siklus 

seperti ini disebut sebagai proses aktivasi perubahan struktur kognitif baru sebagai 

representasi pengembangan dari skemata yang sudah ada.   

Evaluasi proses dan produk, artinya cakupan ranah tagihan dalam evaluasi tidak 

hanya berorientasi pada hasil (produk), tetapi juga pada ranah proses untuk mencapai atau 

mendapatkan hasil belajar. Sinergi antara kedua orientasi evaluasi ini dapat memfasilitasi 

terjadinya fungsi evaluasi yang sekaligus membelajarkan. Untuk itu, modus evaluasi 

model ini berpotensi menghasilkan peristiwa belajar yang bermakna. Utamanya dalam 

pengembangan learning from reflecting, tentang knowledge for school dalam wujud  

professional knowledge (Keller-Scheneider, 2014) melalui learning from science tentang 

knowledge about school di kampus, dengan learning from experience tentang konwledge 

from school di sekolah.   

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengembangan pedagogical knowledge, 

teaching efficacy dan teahing skills melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh 

Bandura & Locke, 2003; Lunenburg, 2011; Cherian & Jacob, 2013; Mathisen, dkk. 2009; 

Wahyuni, 2013; Artha & Supriyadi (2013), Rahma, 2011; dan Nurhasanah, 2007; Schunk, 

1995; Bhargova & Pathy, 2011; Mc.Gowan & Graham (2009); dan  Oluwatayo & Adebule 

(1012).  Bandura & Locke, 2003, menunjukkan bahwa individu yang memliki self-

efficacy tinggi lebih siap menghadapi tatangan dan berpotensi berprestasi yang tinggi 

dalam menyelesaikan masalah (belajar dan keidupan) yang dihadapi. Lunenburg, 2011 

menyimpulkan bahwa  pengembangan self-efficacy seseorang melalui program 

pendidikan dan/atau program latihan dipengaruhi oleh schemata (past performance) dan 

pengalaman diri (vicarious experience) yang bermakna, persuasi verbal (verbal 

persuasion) , dan sandi-sandi emosi (emotional cues). 

  Cherian & Jacob, 2013; Mathisen, dkk. 2009; menunjukkan bahwa self-efficacy 

seseorang dapat dikembangkan melalui program pendidikan dan latihan. Wahyuni, 2013; 

Artha & Supriyadi (2013), Rahma, 2011; dan Nurhasanah, 200, menyimpulkan bahwa 

self-efficacy merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan 

keberhasilan penyesuaian diri dan meningkatkan prestasi belajar seeorang. Schunk, 1995, 

nenunjukkan bahwa pengalaman berinteraksi dengan lingkungan pendidikan/latihan 

secara bermakna dan didukung situasi sosial (transaksi pembelajaran) yang positif dapat 
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meningkatkan self-efficacy  seseorang (pebelajar). Hasil penelitian Bhargova & Pathy, 

2011 menunjukkan bahwa pengembangan teaching skills pada mahasiswa calon guru 

dipengaruhi oleh persepsi, nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam program 

pembelajaran. Mc.Gowan & Graham (2009) mengungkapkan terdapat tiga faktor yang 

memilki sumbangan besar dalam meningkatkan teaching skills yaitu latihan atau 

pembelajaran yang memfasilitasi  terjadi pebelajar aktif dan mempraktikan; intensitas 

interaksi guru/siswa, dan capaian pembelajaran yang jelas dan operasional. Oluwatayo & 

Adebule (1012), mengungkapkan efektivitas  pengembangan aspek teaching skills 

mahasiswa calon guru dipengaruhi oleh kebermaknaan pengalaman dari mengikuti 

program pendidikan/pelatihan yang terancang. Terkait dengan beberapa hasil penelitian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa modus dan cara pembelajaran yang mampu memfasilitasi 

efektivitas, efisiensi, dan kebermaknaan pengembangan pedagogical knowledge, 

teaching effiecay, dan teaching skills bagi mahasiswa pembelajaran terintegrasi model 

“Sa’i antara kampus dan sekolah. Menurut Keller-Scheneider, 2014 model ini berpotensi 

untuk pengembangan knowledge for school dalam wujud  professional knowledge melalui 

learning from science tentang knowledge about school di kampus, dengan learning from 

experience tentang konwledge from industry, di Dudi, konwledge from school di sekolah, 

yaitu upaya mensinergikan anatara latar LPTK-Dudi-Sekolah.  

 

F. PENUTUP 

Berdasarkan paparan esensi sinergi latar LPTK-Dudi-Sekolah melalui 

pembelajaran dalam bidang teknologi di abad pengetahuan dapat disarikan hal-hal 

sebagai berikut.  

 Pertama, secara kualitatif kompetensi guru di sekolah (termasuk guru bidang 

teknologi) masih dikesani rendah. Indikator fenomena ini guru dapat 

dikelompokkan:belum menguasai substansi isi yang diajarkan, dan belum menguasai 

metodologi pembelajaran; menguasai  substansi isi yang diajarkan, tetapi belum 

menguasai metodologi pembelajaran; menguasai metodologi pembelajaran, tetapi belum 

menguasai substansi isi yang diajarkan; dan menguasai substansi isi yang diajarkan, dan 

metodologi pembelajaran, tetapi belum memiliki jiwa pendidik.   

Kedua, dialektika perkembangan teknologi di era kesejagadan ini dapat dikatakan 

sebagai representasi nisbah langsung dari kenisbian antara alternatif pemecahan masalah 
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dan timbulnya masalah baru yang perlu dicarikan solusi. Kecepatan laju nisbah kenisbian 

kedua fenomena tersebut dalam konteks pengembangan bidang teknologi ditentukan oleh 

dialektika integrasi atau bahkan sinergi secara sismatik-sistemik antar empat aspek utama 

teknologi, yaitu aspek human-ware, techno-ware, info-ware, dan organo-ware. Hal ini 

menuntut dialektika pengembangan pedagogical  knowledge, teaching skills, dan 

teaching efficacy dari guru.  

Ketiga, pengembangan pedagogical  knowledge, teaching skills, dan teaching 

efficacy dari guru dipengaruhi oleh persepsi, nlai-nlai dan keyakinan, individu saat 

memilih untuk mengikuti pendidikan dan laihan dan penguasaan tentang content 

knowledge, pedagogical knowledge, teaching efficacy, dan teknological knowledge. 

Sinergi keempat faktor ini yang disebut sebagai representasi  technological, pedagogical, 

content knowledge (TPACK) menjadi dasar bagi seorang guru untuk mampu mengemas 

konsep, prosedur, atau prinsip-prinsip dan melaksanakan transaksi pembelajaran di kelas 

yang efektif, efisien, dan menarik.  

Keempat, model pembelajaran dalam pengembangan pedagogical  knowledge, 

teaching skills, dan teaching efficacy dari guru yang efektif, efisien, dan menarik, yaitu 

mensinergikan learning from science tentang knowledge about school di LPTK, dengan 

learning from experience tentang konwledge from industry di Didi, dan learning from 

experience tentang konwledge from school di sekolah. Model pembelajaran yang 

mensinergikan ketiga latar (LPTK-Dudi-Sekolah) secara sistematik, sistemik ini mampu 

memfasilitasi terjadinya learning from reflecting tentang knowledge for school sebagai 

representasi professional knowledge guru teknologi.   

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Abbas, H. 2013. Misteri Pelaksanaaan Sertifikasi Guru, Kompas, 12 Juni, hl. 7, kolom. 

4—7. 

Abduhzen. M. 2015. Revolusi Mental Guru. Kompas, 26 Januari, hlm. 6, kolom.2—5. 

Abduhzen. M. 2013. Urgensi Kurikulum 2013. Kompas, 21 Februari, hlm. 6, kolom.2—

5. 

Agius, R., Dimarco, N., Reid, F., & Sheehan, D. 1992. Active Learning: Practical Ideas 

for Integrating the Curriculum. Melbourne: Oxford University Press Australia. 

Artha ,W.I & Supriyadi, 2013. Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dan Self-Efficacy 

dalam Pemecahan Masalah Penyesuaian Diri Remaja Awal. Jurnal Psikologi 

Udayana, vol.1, (1): 190—202.  

Bandura, A., & Locke , E.A., 2003. Negative Self-Efficacy and Goal Effect  Revisited. 



 

837 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

Journal of Applied Psychology. Vol. 88, (1):87—99. 

Bandura, A. 1997. Self-Efficacy : The Exercise of Control. New York, NY: W.H. Freeman. 

Baron, R.A., & Byrne, D. 1991. Social Psychology: Human Understanding Interaction. 

Boston: Allyn & Bacon. 

Bhargava, A. & Pathey, M. 2011. Perception of Student Teachers about Teaching 

Competencies. American International Journal of Competency Research. Vol, 1, 

(1):77—81. 

Bellaca, J., Chapman, C.& Swartz, E. 1997. Multiple Assessment for Multiple 

Intelligences. Third Edition. Arlington Heights, Illinois: IRI/SkyLight Training 

and Publishing, Inc.  

Borg, Walter R. & Gall, M.D. 1992. Educational Research. London: Longman. 

Breadberry, T. & Greaves, J. Menerapkan EQ di Tempat Kerja dan Ruang Keluarga. 

Terjemahan oleh Yusuf Anas, 2007. Yogyakarta: Penerbit Think. 

Brodjonagoro, S. 2013. Model Pendidikan Guru Didesak Untuk Diubah: Perubahan 

Harus Dimulai dari LPTK. Kompas, 12 Februari, hlm. 12, kolom 2—5. 

Cherian, J,. & Jacob, J. 2013. Impact of Self-Efficacy on Motivation and Performance of 

Employyees. Internatonal Journal of Business and management. Vol.8, (14):80—

88.  

Cooper, L., Orrel, J., & Bowden, M. 2010.  Work Integrated Learning (Electronic 

Resource):  A Guide to Effective Practice. Hobokend: Taylor & Frances. 

Emslie, M. 2012. Where’s Work Integrated Learning? Including Work Integrated 

Learning in Decription of What it is Acedemics Do. Journal of Cooperative 

Education and Internship: An International Journal for Collaborative/Work 

Integrated Learning. Volume 45, Issue 01. 

Fogarty, R. 1993. How to Integrate the Curricula. Hawker Brownlow Education : 

Skylight Publishing, Inc. 

Freudenberg, B., Brimbel, M., Cameron, C., & English, D. 2012. Professionalizing  

Accounting Education: The WIL Experience. Journal of Cooperative Education 

and Internship: An International Journal for Collaborative/Work Integrated 

Learning. Volume 45, Issue 01. 

Gall, M.D.; Gall J.P., & Borg, W.R. 2003. Educational Research: An Introduction. 

Boston: Pearson Education.Inc. 

Halili. 2014.Politik Profesi Guru. Kompas, 25 Februari, hlm. 14, kolom 2—6.  

Hanafin, J. 2014. Multiple Intelligences Theory, Action Research, and Teacher 

Professional develpment: The IRISH M.I Project. Australian Journal of Teacher 

Education. Vol,39, (4): 126—141. 

Harefa, A. 2010. Mindset Therapy: Terapi Pola Pikir Tentang Makna Learn, Unlearn, 

dan Relearn. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. 

Joni. T.R. 1996. Pembelajaran Terpadu. Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti. Proyek 

Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Kasali, R. 2012. Kurikulum Berpikir 201. Kompas, 28 Desember, hlm. 7, kolom. 5—7. 

Keller-Schneider, .K. 2014. Self-Regulated Learning in Teacher Education—Significance 

of Individual Resources and Learning Behaviour. Australian Journal  of 

Education and development Psychology. Vol, 14, (14):144—158. 

Koehler, M.J.:Mishra, P.; Cain, W. 2003. What is Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK)? Journal of Education. Vol, 193, (3):13—19.  

Koesoema,D.A. 2013. Eklektisisme Kurikulum 2013. Kompas, 05 April, hl.7, kolom.3—

6. 



 

838 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Keefe, J.W. 1987. Leraning Style: Theory and Practice. Reston: National Association of 

secondary School Principlas.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Pedoman Penelitian DP2M. Jakrta: 

Ditjen Dikti. 

Kompas. 2016. Tunjangan Profesi Guru: Perbaikan Kualitas Pembelajaran Belum Tersen

tuh. Kompas, 30 Agustus, hlm. 13, kolom 1--4. 

Kompas. 2016. Kualitas Guru Terus Diperbaiki: Nilai UKG Sebagian besar Guru Di Ba

wah 60. Kompas, 16 September, hlm. 11, kolom 1--4. 

Kompas. 2015. Guru Honor menumpuk di Sekolah dasar. Kompas, 02 April, hlm. 11, ko

lom 1--2. 

Kompas. 2013. Bonus Demografi Kurang diperhatikan: Indonesia Bisa masuk Kelas Me

nengah. Kompas, 22 Agustus, hlm. 12, kolom 4-7. 

Kompas. 2013. Model Pendidikan Guru Didesak Untuk Diubah: Perubahan Harus Dimu

lai dari LPTK. Kompas, 20 Februari, hlm. 12, kolom 2-5. 

Kompas. 2013. Pendidikan Finladia: Metode Pendidikan Harus menyenangkan . Kompa

s, 22 Agustus, hlm. 12, kolom 2-3. 

Kovalik, S. 1994. Integrated Thematic Instruction (ITI). Third Edition. Washington:  

Susan Kovalik & Associates. 

Kumar, N.; Che Rose, R.; & D’Silva, J.L. 2008. Teachers’ Readness to Use Technology 

in the Classroom: An Empirical Study. European Journal of Scientific Research. 

Vol. 21, (4): 603—616. 

Le Diest, F.D., & Winterton, J. 2005.  What is Competence? Human resources 

Development International Journal. Vol. 8, (1):27—46. 

Lunenburg, F.C. 2011. Self-Efficacy in the Workplace: Implications for Motivation and 

Performance. International Journal of management, Business, and 

Administration. Vol. 14, (1): 1—6.  

Magno, C, & Sembrano, J. 2007.  The Rule of Teacher Efficacy and Characteristics on 

Teaching Effectiveness, Performance, and Use of Learner-Centered Practice.  The 

Asia Facific-Education Resercher. Vol. 16, (1): 73—90. 

Mathisen, G.E., & Bronnick, K.S. 2009. Creative Self-Efficacy:An Intervention Study. 

International Journal of Educational Research. Vol. 48, (2009):21—29.  

Mawardi, D, 2010. Belajar Goblok dari Bob Sadino: Tanpa Tujuan, Tanpa rencana, 

Tanpa Harapan. Jakarta: Kintamani Publishing.  

Mc.Gowan, W.R & Graham, C.R. 2009. Factors Contributing to Improved Teaching 

Performance. Innovation High Education. Vol. 34: 161—171.   

Mile, M.B. & Huberman, M. 1984. Qualitative Data Analysis:  A Sources book of New 

Methods: California: Sage Publication. Inc. 

Mukhadis, A., & Ulfatin, N., 2014. Pengaruh Pembelajaran Terintegrasi Model ‘Shared’ 

Berbasis Gallery Project Terhadap Hasil dan Kemenarikan Pembelajaran 

Metodologi penelitian. Laporan Penelitian, UM Malang: Lembaga penelitian.  

Mukhadis, A. 2013. Eavlausi Program Pembelajaran Bidang Teknologi: Terminologi, 

Pengembangan Program dan Instrumen. Malang: BayuMedia Press. 

Mukhadis, A.  2012.Sosok Manusia Indonesia Unggul dan Berkaraker dalam Bidang 

Teknologi sebagai Tuntutan Hidup di Era Globalisasi. Makalah Konaspi 7 di 

Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, 31Oktober—03 November. 

Mukhadis, A. 2009. Pengembangan Kemampuan Emulasi Melalui Teaching Industri 

dalam Bidang Teknologi. Jurnal Teknologi dan Kejuruan. (32), (2): 219-366. 



 

839 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

Nuh, M. 2014. Lampu masyarakat Terdidik, Kompas., 23 September , hlm. 6, kolom 

2—6.  

Nurhasanah. 2007. Hubungan Efikasi Diri  dengan  Indeks Prestasi  keberhasilan 

belajar. Forum Diklat. Vol.13, (3):13—19. 

Oluwatayo, J.A. & Adebule, S.O. 2012. Assessment of Teaching performance of 

Student-Teachers on Teaching Practice. International Educational Studies. 

Vol.5, (5): 109—115. 

Paisak, T. 2006. Manajemen Kecerdasan: Memberdayakan IQ, EQ, dan SQ Untuk 

Kesuksesan Hidup. Bandung: Mizan Pustaka. 

Pajares, F. 2006. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. Greenwich Connnecticut: 

Informaation Age Publishing, Inc.  

Peffers, et.al. 2007. A Design Science Research Methodology for ainformation System 

Research. Journal of Management Information Sistems. Vol. 24, Issue 23 (8):45-

78. 

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

Pranoto, I. 2013. Guru Merdeka. Kompas, 20 Februari, hlm. 7, kolom.1—3. 

Rahma, A.N. 2011. Hubungan Efikasi Diri dan Dukungan Sosial  dengan Penyesuaian 

Diri Remaja Panti asuhan. Psikoislamika (Jurnal Psikologi Islam).Vol 8, 

(2):231—246.  

Reigeluth, C.M. & Merrill, M.D. 1984. “The Evoluationof Instructional Science: Toward 

a Common Knowledge Base”, Journal of Educational Technology. Vol. 2, (3);20-

26. 

Reigeluth, C.M. 1983. Instructional Design What Is It and Why Is It? Dalam  

Reigeluth. C.M. 1983 (Ed)Instructional-Design Theories and Models: An 

Overview of their Current Status. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 

Publishers. 

Richey, R.C. & Klein, J.D. 2007. Design and Development Research. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

Schunk, D.H. 1995. Self-Efficacy , Motivation, and Performance. Journal of Applied 

Sport Psycology. Vol. 7, (2): 112—137.  

Sugden, D. 1989. Cognitive Approaches in Special Education. New York: The Falmer 

Press.. 

Sugiyono. 2005. Penelitian Pengembangan. Jakarta: Bumi Aksara 

Suryana. 2004. Memahami Karakteristik Kewirausahaan. Jakarta: Direktorat Pendidikan 

Menengah kejuruan.  

Suyanto. 2013. Negara Adi Pendidikan. Kompas, 10 Januari. hlm. 7, kolom 3—6. 

Tai, W. 2006. Effect of Training Farming, General Self-Efficacy and Training Motivation 

on Traineees’ Training Effectiveness. Personal Review. Vol. 35, (1): 51—65. 

Universitas Negeri Malang, 2014. Pedoman Pendidikan UM. Malang: UM. 

Van-Rooijen, M. 2012. Transforming 21st Century Corporate University Engagement: 

From Work-Integrated Learning (WIL) to Learning-Integrated Work (LIW). 

Journal of Cooperative Education and Internship: An International Journal for 

Collaborative/Work Integrated Learning. Volume 45, Issue 01. 

Wahyuni, S. 2013. Hubungan Efikasi Diri dan Regulasi Emosi dengan Motivasi 

Berprestasi Pada Siswa SMKn 1 Samarinda. E-Journal Psikologi. Vol. 1, (1):88—

95. 

Warsito, H. 2004. Hubungan Efikasi Diri dengan Penyesuaian Akademik dan Prestasi 



 

840 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

Akademik. Jurnal Psikologi, Vol. 14, (2): 92—109. 

Wang, Y. 2007. On The Cognitive Processes of Human Perception with Emotions, and 

Attitudes. International Journal of Cognitive Informatics and naturaal 

Intelligence. Vol. 1, (4): 1—13. 

Weasmer, J. & Woods, A.M. 1998. I Think I Can: The role of personal Teaching Efficacy 

i Bringing  about Change. The Clearing House. Vol. 71, (5): 245—248. 

Westera, W. 2001. Competences in Education: A Confusion of Tongues. Journal of 

Curriculum Studies. Vol.33, (1):75-78 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

841 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

MODEL PEMBELAJARAN DRILL AND PRACTICE UNTUK  

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS X PROGRAM 

KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 
 

Syaad Patmanthara 
Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang 

 

Syaad.ft@um.ac.id 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini diperoleh informasi bahwa model pembelajaran yang 

diterapkan di SMKN 11 menggunakan model pembelajaran kontekstual. Model 

pembelajaran kontekstual, dengan menghubungkan materi pelajaran dengan 

kegiatan nyata dengan mengedepankan aktivitas praktikum dalam kegiatan 

pembelajaran. Model pembelajaran kontekstual yang diterapkan tersebut 

memberikan dampak positif yaitu mampu membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi pada ranah keterampilan. Namun, model pembelajaran   ini belum 

bisa membantu siswa mencapai kompetensi pada ranah pengetahuan. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai rerata kelas sebesar 69. Perolehan hasil rerata 

kelas tesebut lebih rendah dari Standar Kelulusan Minimal (SKM) yaitu 75. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

eksperimental semu (quasi experiment) dan deskriptif. Dari hasil hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa: 1) terdapat pengaruh model pembelajaran drill and 

practice terhadap hasil belajar. 2) Ada perbedaan hasil belajar pada model 

pembelajaran  drill and practice dengan model pembelajaran kontektual.   

 

Kata Kunci : Drill and Practice, Hasil Belajar 

 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan survei yang dilakukan di Sekolah, matapelajaran pemrograman dasar 

proses pembelajarannnya menggunakan model pembelajaran kontekstual. Model 

pembelajaran ini dilakukan dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kegiatan 

nyata dengan mengutamakan aktivitas praktikum dalam kegiatan pembelajaran. Pada 

model pembelajaran ini, guru memberikan penjelasan materi pelajaran dengan langsung 

menunjukkan bagian–bagian yang ada pada kode program atau membelajarkan siswa 

dengan langsung membuat kode program. Penjelasan guru tersebut langsung 

ditindaklanjuti oleh siswa dengan mempraktikkannya secara langsung. Model 

pembelajaran kontekstual yang diterapkan tersebut memberikan dampak positif untuk 

mencapai kompetensi pada  keterampilan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai rerata 

kelas sesuai dengan Standar Kelulusan Minimal (SKM) sebesar 75. Namun, model 
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pembelajaran kontekstual ini belum bisa membantu siswa mencapai kompetensi pada 

ranah pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan rerata kelas sebesar 69. Berarti 

perolehan nilai rerata kelas lebih rendah dari nilai Standar Kelulusan Minimal (SKM). 

Artinya, siswa mampu memahami materi praktik secara langsung tetapi siswa kurang 

memahami materi konseptual atau teoritis. Hal proses pembelajaran di kelas hanya 

berfokus pada penjelasan materi pelajaran praktik saja tetapi kurang fokus pada konsep. 

Hal ini berdampak pada perolehan nilai pengetahuan yang lebih rendah dari SKM. Ini 

terjadi pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X Program Keahlian Teknik 

Komputer dan Jaringan di SMKN11 Malang. Melihat permasalahan ini maka diperlukan 

model pembelajaran yang dapat menjelaskan kemampuan konseptual siswa pada mata 

pelajaran pemrograman dasar. Salah satu model pembelajaran yang yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan konseptual adalah model pembelajaran  drill and 

practice. Hasil penelitian Firmansyah (2011) dan Sela Martha (2014) bahwa model 

pembelajaran Drill dan Practice akan meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan 

motivasi belajar. 

Drill and Practice merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa 

melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan, keterampilan dan 

pemahaman pengetahuan atau teoritis yang tinggi. Rusman (2014) berpendapat bahwa 

model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap 

bahan pelajaran yang sudah diberikan. Drill and Practice mengedepankan pada kegiatan 

latihan yang dilakukan secara terus–menerus dan berkala. Latihan yang dilakukan terus – 

menerus akan tertanam dan kemudian akan menjadi kebiasaan (Rusman, 2014) sehingga 

diharapkan siswa mampu mencapai kompetensi pelajaran yang diinginkan.  

Pelaksanaan model drill and practice diharapkan mampu meningkatkan nilai 

pengetahuan siswa kelas X Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada Mata 

Pelajaran Pemrograman Dasar sebagai hasil belajar sehingga nilai pengetahuan 

meningkat. 

Hasil belajar yang dimaksud pada uraian di atas merupakan capaian akademik 

siswa setelah melakukan proses atau kegiatan pembelajaran. Jenkins & Unwin dalam Uno 

(2011) berpendapat bahwa hasil belajar adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa 

yang mungkin dikerjakan siswa sebagai hasil dari kegiatan belajarnya. Hasil belajar dapat 

diartikan sebagai hasil atau perolehan yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang 
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dinyatakan dalam angka – angka yang disebut dengan nilai. Sudjana (dalam Arifin, 2013) 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai siswa setelah 

melakukan usaha (belajar) atau dapat diartikan sebagai hasil belajar yang dinyatakan 

dalam nilai setelah siswa mengikuti pelajaran.  

Model drill and practice yang diterapkan diharapkan tidak hanya mampu 

meningkatkan hasil belajar yang diukur dari nilai pengetahuan.  

 

1.2 Tujuan Penelitian  

a. Mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran drill and practice terhadap hasil 

belajar aspek pengetahuan siswa kelas X TKJ  

b. Mendeskripsikan perbedaan hasil belajar aspek pengetahuan dengan menggunakan 

model drill and practice dengan model pembelajaran kontekstual.  

2. METODE PENELITIAN  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

eksperimental semu (quasi experiment) dan deskriptif. Rancangan penelitian 

eksperimental semu (quasi experiment) digunakan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran drill and practice terhadap hasil belajar. Sedangkan penelitian deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan model pembelajaran drill and practice.  

Penelitian ini menggunakan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas eksperimen dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu kelas yang mempunyai 

nilai ranah pengetahuan lebih rendah dibandingkan nilai ranah keterampilan, dan 

dilakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai kemampuan belajar yang sama. Kelas kontrol merupakan kelas yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran yang sudah diterapkan sebelumnya yaitu 

pembelajaran kontekstual, sedangkan kelas eksperimen merupakan kelas yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran drill and practice.  

Tabel 2.1 Rancangan Penelitian Eksperimen Semu 
Subyek Pretest Perlakuan Postest 

Kelas Eksperimen O1 X1 O2 

Kelas KOntrol O1 X2 O2 

 

 

Variabel pada penelitian ini adalah variabel bebas, variabel kontrol dan variabel 

terikat. Variabel bebas yaitu model pembelajaran (drill and practice dan kontektual). 

Variabel terikat adalah hasil belajar dan. Sedangkan  variabel kontrol berupa materi 
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pelajaran.   

 Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen pengukuran meliputi : 

(1)Tes yang terdiri dari pretes, postes, dan soal latihan; (2)Angket yang digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran dan retensi; dan 

(3)Lembar  Observasi yang digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

 Teknik analisis data berupa uji prasyarat analisis yang meliputi: (1)Uji Normalitas 

untuk mengukur apakah data bersidstribusi normal atau tidak; (2)Homogenitas untuk 

mengetahui data homogen atau tidak; dan (3)Uji Kesamaan Dua Rata-rata digunakan 

untuk membuktikan kemampuan awal pada kedua sampel 

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dan retensi 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol serta mengetahui pengatuh model 

pembelajaran drill and practice terhadap hasil belajar dan retensi. 

 

3. HASIL PENELITIAN  

3.1 Data Nilai Siswa  

Data ini menunjukkan kemampuan siswa sebelum diberikan perlakukan yang 

diperoleh dari hasil nilai pretes. 

Tabel 3.1 Data Kemampuan Awal Siswa 

 

 

 

 

 

 

Data hasil belajar siswa merupakan data yang diambil setelah siswa diberi 

perlakuan atau postest. 

 

 

Tabel 3.2 Data Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Kontrol 31 14 61 39,67 

Eksperimen 31 19 64 42,03 

 

N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Kontrol 31 27 73 53,06 

Eksperimen 31 77 90 82,45 
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3.2 Uji Prasyarat Analisis  

Analisis uji normalitas kemampuan awal dan hasil belajar menggunakan rumus 

kolmogorovsmirnov dengan bantuan aplikasi SPSS 16 for Windows. Data uji normalitas 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3  Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa 

Kelas N Mean Std deviasi Asymp-Sig 

Eksperimen 31 42,03 11,69468 0,979 

Kontrol 31 39,67 10,45112 0,830 

 

Tabel.3.4 Uji Hipotesis Perbedaan Hasil Belajar Siswa 

Kelas N Mean thitung ttabel Asymp-Sig 

Eksperimen 31 82,45 
15,888 1,697 0,000 

Kontrol 31 53,06 

 

Tabel 3.5 Uji Hipotesis Pengaruh Model Drill and Practice terhadap Hasil Belajar 

 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Model Pembelajaran Drill and Practice terhadap Hasil Belajar Siswa  

Pengujian ini melibatkan variabel bebas (independent) yaitu model pembelajaran 

drill and practice dan variabel terikat (dependent) yaitu hasil belajar siswa. Berdasarkan 

pengujian yang dilakukan, diperoleh data thitung (8,391)>ttabel (1,696) , maka Ha diterima 

dan H0 ditolak. Sedangkan ditinjau dari nilai signifikansi berdasarkan tabel anova 

maupun tabel Coefficient, nilai signifikansi (0,000) < (0,005), maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan perolehan hasil belajar dan pengujian regresi linier sederhana yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran drill and practice terhadap hasil belajar siswa kelas X TKJ pada mata 

pelajaran pemrograman dasar.   

 

Varibel N thitung ttabel 

Asymp-Sig 

(dari tabel anovaa) 

Asymp-Sig 

(dari tabel 

Coefficienta) 

Model Pembelajaran 

Drill and Practice 
31 

8,391 1,696 0,000 0,000 

Hasil Belajar 31 
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4.2 Perbedaan Hasil Belajar Siswa pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

Dari perolehan data yang didapatkan, diketahui bahwa nilai pos tes tertinggi kelas 

eksperimen sebesar 90, nilai terendah 77, dan nilai rata – rata kelas sebesar 82,45.  

Berdasarkan perolehan data tersebut dapat diketahui pula nilai tertinggi kelas kontrol 

sebesar 73, nilai terendah 27, dan nilai rata – rata kelas sebesar 53,06. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman siswa pada kelas eksperimen lebih baik 

daripada pemahaman siswa pada kelas kontrol. Hal ini terjadi karena siswa pada kelas 

ekperimen selalu diberikan latihan–latihan secara terus menerus hingga latihan tersebut 

mempunyai proporsi yang dominan dalam kegiatan pembelajaran. 

Perbedaan hasil belajar antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol juga 

dibuktikan dengan uji t. Berdasarkan uji t  tersebut, diperoleh hasil t hitung sebesar 15,888 

dan t tabel dengan derajat kebebasan 30 dan taraf signifikansi 5% adalah 1,697 sehingga 

diperoleh t hitung > t tabel (15,888 > 1,679) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ditinjau dari 

nilai signifikansi berdasarkan data tersebut, nilai probabilitas (sig) sebesar 0.000 < 0.005, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar yang signifikan antara siswa yang dibelajarkan dengan model drill and 

practice dan siswa yang dibelajarkan dengan model sebelumnya yaitu kontekstual. 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Simpulan    

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat 

diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

5.1 Terdapat pengaruh model pembelajaran drill and practice terhadap hasil belajar aspek 

pengetahuan siswa kelas X TKJ pada mata pelajaran pemrograman dasar.  

5.2 Terdapat perbedaan hasil belajar aspek pengetahuan pemrograman dasar siswa kelas 

X TKJ antara yang dibelajarkan menggunakan model drill and practice dengan yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran kontekstual. .  

6. SARAN 

6.1 Agar hasil belajar siswa ranah pengetahuan meningkat, disarankan menggunakan 

model pembelajaran drill and practice karena perolehan hasil belajar siswa lebih 
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tinggi karena adanya porsi latihan-latihan yang lebih dominan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

6.2 Dalam memberikan latihan sebaiknya disesuaikan dengan porsi dan kemampuan 

siswa serta selalu dilakukan pendampingan agar kegiatan siswa dalam melaksanakan 

atau mengerjakan latihan terkontrol. 
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ABSTRAK 

 
Penulisan ini untuk mengetahui keefektifan hybrid learning dalam 

mengoptimalkan model pembelajaran. Hybrid learning mengkombinasikan 

belajar tatap muka dengan belajar menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi. Pembelajaran konvensional (classical learning) tidak lagi menjadi 

prioritas di tengah kemajuan teknologi saat ini, tetapi diperlukan pembelajaran 

dengan variasi yang lebih memberikan kesempatan untuk belajar termasuk 

memanfaatkan teknologi informasi dengan tidak meninggalkan pola bimbingan 

langsung dari guru. Pemanfaaatan teknologi informasi dan komunikasi juga 

menjadi sumber belajar, informasi dan referensi bagi siswa, berdampak terhadap 

proses dan hasil  belajar siswa. Fakta bahwa penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi  masih kurang dari kemajuan yang maksimal dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Sebagai tanggapan, solusi alternatif dengan mengoptimalkan 

pembelajaran melalui keefektifan hybrid learning. Implementasi Hybrid 

Learning Models cenderung variasi model, metode, sarana, sumber, dan media 

pembelajaran. Hal ini relevan dengan tingkat perkembangan psikologi siswa 

yang cenderung menyukai dan ingin mengetahui hal-hal baru. Kondisi ini 

diyakini dapat memacu siswa lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran 

hybrid learning terlaksana dengan efektif dan efisien apabila jaringan web 

sekolah, guru, dan siswa dapat dioptimalkan. Optimalisasi ini berimplikasi 

terhadap peningkatan waktu belajar siswa serta menumbuhkembangkan sikap 

kritis, inovatif, dan kreatif di kalangan guru dan siswa. Dengan Hybrid Learning 

Models berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan masa depan dapat 

diwujudkan. 

 

Kata kunci : model pembelajaran, efektivitas, hybrid learning 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada 

perubahan paradigma baru di bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi salah satunya 

adalah kurangnya interaksi guru dan siswa di dalam kelas, karena keterbatan waktu yang 

tersedia Hal ini memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh (distance learning). 

Beberapa perubahan lain yang terjadi yaitu : (a) pembelajaran di ruang kelas bergeser 

pembelajaran dimana dan kapan saja, (b) pembelajaran menggunakan kertas bergeser ke 

fasilitas online, (c) fasilitas fisik bergeser ke fasilitas jaringan kerja (Rosenberg, 2010). 

Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

memberikan dampak terhadap proses dan hasil belajar siswa. Pembelajaran dengan 
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berbantuan komputer dapat meningkatkan aspek interaktif dan koknitif siswa (Resta & 

Laferriere, 2007). Lavonen (2008) menambahkan penggunaan internet juga menjadi 

sumber belajar, informasi dan referensi bagi siswa. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

penggunaan komputer dan internet di dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan hasil belajar siswa 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat menguntungkan dalam 

pembelajaran, tetapi penerapannya belum maksimal. Salah satu contohnya adalah 

kurangnya variasi dalam pembelajaran di kelas. Pemanfaatan multimedia yang kurang 

maksimal, dan kurangnya pemahaman terhadap multimedia yang ada. Ini memberikan 

pengaruh dalam kegiatan pembelajaran yang mengakibatkan pembelajaran menjadi 

membosankan dan kurang interaktif (Syarif, 2012). Oleh karena itu peran teknologi 

informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. 

Disamping itu penerapan metode pembelajaran di dalam kelas dirasakan kurang 

menarik karena cenderung komunikasi hanya berlangsung satu arah. Siswa lebih 

menginginkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Fenomena tersebut 

menjadi tantangan tersendiri untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif  dan 

interaktif dengan metode pembelajaran active learning, dimana proses pembelajaran lebih 

berfokus pada siswa (Popkess & Mc. Daniel dalam Donnelli, 2011). Dalam active 

learning, siswa dituntut untuk proaktif dalam memperoleh pengetahuan dan ketrampilan 

yang diinginkan. Secara tidak langsung siswa diberikan motivasi untuk berusaha 

mendapatkan informasi dari berbagai sumber belajar dengan panduan dan arahan dari 

guru. Riyana (2010) menambahkan perubahan yang terjadi di bidang pendidikan yaitu (a) 

mulai bergesernya pembelajaran dari sistem teacher centered ke sisten student centered, 

dan (b) semakin variatif sumber belajar yang tersedia. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan sebuah solusi alternatif 

dalam mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dengan metode elektronik 

yang biasa disebut electronic learning (e-learning) menawarkan sebuah metode baru 

dalam proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang menarik dan interaktif juga 

dapat diwujudkan melalui pembelajaran bersifat e-learning. E-learning adalah metode 

pembelajaran berbasis teknologi yang merupakan salah satu bentuk inovasi dalam metode 

avtive learning. E-learning memberikan pengajaran dengan tidak memandang tempat dan 

waktu belajar. Siswa dapat mengakses materi pelajaran kapanpun dan dimanapun saja, 
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sehingga tidak ada batasan waktu untuk mengaksesnya (Tasri, 2011). E-learning dapat 

berperan sebagai seorang guru maya. Sebagai piranti bantu belajar, e-learning 

menawarkan bantuan pembelajaran ketika pembelajaran konvenisonal (classical 

learning) yang mengharuskan terjadinya proses tatap muka antara guru dengan siswa 

tidak dapat dilakukan. 

Pembelajaran konvensional (classical learning)  tidak  lagi sepenuhnya menjadi 

priotas di tengah kemajuan teknologi saat ini, tetapi diperlukan pembelajaran dengan 

variasi metode yang lebih memberikan kesempatan untuk belajar dengan memanfaatkan 

aneka sumber, tidak hanya dari man power seperti halnya guru. Pembelajaran yang 

dibutuhkan adalah dengan memanfaatkan unsur teknologi informasi, dengan tidak 

meninggalkan pola bimbingan langsung dari guru dan pemanfaatan sumber belajar lebih 

luas. Konsep ini memadukan antara e-learning dengan pembelajaran konvensional (tatap 

muka) disebut dengan hybrid learning. Dengan hybrid learning memudahkan siswa untuk 

mendapatkan ilmu dari berbagai sumber serta memdapatkan feedback dari guru secara 

detail.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi pustaka yaitu metode 

yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi dari pustaka 

yang berhubungan dengan materi kajian baik berupa buku, artikel maupun sumber 

informasi lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hybrid Learning 

 Hybrid learning  merujuk  kepada  pengkombinasian  metode  pembelajaran 

berbasis e-learning dengan pembelajaran konvensional (tatap muka). Adalah 

menggabungkan antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka secara 

teratur dan efektif (Vaughan, 2007, dan William,dkk. 2008). Hybrid learning adalah 

pembelajaran yang diintegrasikan secara normal melalui pembelajaran di luar kelas 

dimana dapat menggunakan fasilitas elektronik sebagai tutorial, kelompok belajar, atau 

informasi dari perpustakaan (Barenfenger, 2005). 
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Delialioglu (2011) menjelaskan bahwa hybrid learning juga dikenal dengan 

beragam istilah diantaranya adalah blended learning, hybrid instruction, mediated 

learning, technology - enhanceed instruction, web-enhanced instruction, dan web 

assisted instruction. Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun memiliki beragam istilah, 

namun dalam praktiknya, semua istilah tersebut merujuk kepada proses yang sama yaitu 

kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. 

Ada berbagai pendekatan untuk mendefinisikan pembelajaran hybrid learning. 

Pembelajaran hybrid sebagai campuran dua pendekatan umum untuk belajar, kelas 

tradisional di satu sisi dan teknologi ditingkatkan e-learning di sisi lain. Model 

pembelajaran hybrid merupakan perpaduan antara instruksi tatap muka konvensional dan 

berbasis web pembelajaran jarak jauh. Dengan kata lain model pembelajaran hybrid 

terdiri dari kedua kelas pertemuan tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (Koohang & 

Durante, 2003, hal.106) 

Pemanfaatan Hybrid Learning 

 Model pembelajaran hybrid learning dikembangkan oleh Ulster University sebagai 

bagian dari Center of Excellence dalam pengajaran dan proyek belajar pada tahun 2007. 

Dirancang untuk menangkap, menjelaskan, merenungkan dan merencanakan praktik 

yang baik dalam proses belajar mengajar. Model ini menggabungkan 8 model konsep 

instruksional (peristiwa belajar) yang merangkum belajar dan mengajar, yaitu menerima, 

perdebatan, percobaan, menciptakan, mengeksplorasi, praktik, meniru dan meta belajar 

(Leclercy & Pourmay, 2006)  

IMOB Educate Tabloid(2013) Hybrid Learning Models sebagai model 

pembelajaran yang  relevan dalam implementasi kurikulum 2013 yang pada hakekatnya 

menawarkan gabungan dari berbagai model, metode, sarana, sumber, dan media 

pembelajaran. Kondisi ini diyakini dapat memacu lahirnya insan yang produktif, kreatif, 

dan inovatif, yang mengamanatkan prinsip pembelajaran siswa aktif (student centered). 

Kreativitas dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran 

tidak hanya berlangsung di sekolah dan di dalam kelas, namun dapat berlangsung di 

rumah atau di masyarakat, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Artinya 

pembelajaran dapat berlangsung dalam bentuk tatap muka dan tanpa tatap muka (online) 

yang selanjutnya disebut Hybrid Learning Models. 
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Implementasi  Hybrid Learning 

Beberapa institusi, terutama pada jenjang pendidikan tinggi telah 

mengimplementasikan Hybrid Learning Models. University of Washington, Bothell 

misalnya telah menerapkan Hybrid learning Models dengan mengalokasikan waku 

belajar secara online sebesar 25 % sampai 50 % dari waktu tatap muka di kelas. 

Implementasi Hybrid Learning Models menciptakan variasi model, metode, sarana, 

sumber dan media pembelajaran. Kondisi ini diyakini dapat memacu siswa lebih 

produktif, kreatif dan inovatif melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan 

yang terintegrasi. 

 Garinson dan Vaughan (2008) melakukan penelitian terhadap pengimplementasian 

hybrid learning dalam pembelajaran, menemukan fakta bahwa kemampuan menulis siswa 

(student writting) dapat ditingkatkan dan waktu yang digunakan dalam administrasi 

pembelajaran dan manajemen dokumen (pengumpulan tugas) dapat dikurangi. 

Tsai (2011) seorang associate profesor di Chin Yun University melakukan penelitian 

tentang implementasi hybrid learning pada pendidikan keperawatan. Hasil yang didapat 

bahwa pembelajaran model hybrid learning akan lebih inovatif lagi jika diterapkan dalam 

sistem pembelajaran lapangan atau rumah sakit, dimana terdapat kerjasama antara 

institusi pendidikan dan rumah sakit sehingga dapat meningkatkan layangan asuhan 

keperawatan kepada pasien. 

Dellicher menerapkan pengembangan di Pennsylvania Hybrid Learning Institute 

(PA HLI), jaringan 33 sekolah Pennsylvania mencari pengalaman belajar yang lebih 

pribadi bagi siswa di sekolah. Tim Dellicher ini menerapkan model sekolah dengan 

pendekatan kolaboratif beberapa sekolah secara bersamaan untuk menciptakan skala 

ekonomi dan memfasilitasi kerjasama. Selama tahun akademik 2012–2013, Pennsylvania 

hybrid Learning Institute (PA HLI) dirancang dan diluncurkan kelompok pertama dari 

“sekolah hybrid” di Pennsylvania. Terbukti untuk menciptakan lingkungan pendidikan 

yang lebih personal di sekolah, meningkatkan keterlibatan siswa dalam meningkatkan 

kinerja akademik. Hasil yang didapat 88 % sekolah mencapai prestasi akademik yang 

lebih tinggi di kelas hybrid dibandingkan dengan kelas non-hybrid (tradisional) di seluruh 

negara bagian. Secara keseluruhan, 75 % prestasi akademik yang lebih tinggi di kelas 

hybrid, dan pembelajaran hybrid memenuhi standar negara untuk pertumbuhan akademik 

(sumber: gettingsmart.com). 
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Hybrid Learning Models sebagai model pembelajaran tatap muka dan online 

terlaksana dengan efektif dan efisien, apabila jaringan web sekolah, guru, dan siswa dapat 

dioptimalkan. Optimalisasi ini berimplikasi terhadap peningkatan waktu belajar siswa 

serta menumbuhkembangkan sikap kritis, inovatif, dan keatif di kalangan guru dan siswa. 

Dengan  Hybrid Learning Models berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan kurikulum 

2013 dan tuntutan masa depan dapat diwujudkannya, seperti kemampuan berkomunikasi, 

berpikir kritis, toleran terhadap perbedaan, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan. 

Kotzer dan Elran (dalam Putra, 2015) menjelaskan salah satu pengaplikasian model 

hybrid learning melalui moodle, memiliki beberapa fungsi yaitu : (a) memfasilitasi 

komunikasi dan interaksi antara siswa dengan guru dan narasumber ahli, (b) 

meningkatkan kolaborasi antar siswa untuk membentuk komunitas belajar, (c) 

mendorong siswa untuk mandiri mencari sumber belajar, (d) memberikan umpan balik 

melalui ruang dan waktu, (e) membantu siswa membangun pengetahuannya melalui 

pembelajaran aktif dan kreatif. 

 

KESIMPULAN 

Hybrid learning merupakan suatu pembelajaran yang menggabungkan atau 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka muka dengan online. Hybrid 

learning dapat mencakup semua bidang ilmu sehingga memudahkan siswa dan guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Melalui model hybrid learning kegiatan siswa 

menjadi lebih banyak sehingga siswa menjadi aktif dan pembelajaran berpusat pada 

siswa. Pembelajaran hybrid learning terlaksana dengan efektif dan efisien manakala 

jaringan web sekolah, guru, dan siswa dapat dioptimalkan.Optimalisasi ini berimplikasi 

terhadap peningkatan waktu belajar siswa serta menumbuhkembangkan sikap kritis, 

inovatif, dan kreatif di kalangan guru dan siswa. Dengan Hybrid Learning Models 

berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan masa depan dapat diwujudkan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:  

(1) Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam 

menciptakan  budaya belajar ( Student Learning, Profesional 

Learning, dan Sistem Learning);  (2) upaya kepala sekolah 

membangun dan meningkatkan profesionalitas guru;  Penelitian   

ini   termasuk   penelitian kualitatif dengan subjek penelitiannya 

yaitu kepala sekolah , waka bidang humas, ketua program keahlian 

Tata Boga, guru-guru produktif yang berjumlah 5. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara sebagai 

metode utama dilengkapi dengan, observasi, dan dokumentasi. 

Instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi dan 

pedoman wawancara.   Data  dianalisis secara deskriptif kualitatif 

yaitu pemaparan hasil penelitian sesuai hasil penelitian, sehingga 

menggambarkan kondisi nyata yang ada di sekolah. Hasil   

penelitian   menunjukkan   bahwa   (1)   Peran kepala sekolah 

sebagai pemimpin pembelajaran  dalam menciptakan  budaya 

belajar  ; hal yang mendasar diterapkan di SMKN 2 Singaraja 

adalah membangun  Komitmen atau keyakinan bahwa semua 

komponen sekolah mulai kepala sekolah, guru-guru (senior –

yunior) , pegawai, adalah sebagai “pelayan” Artinya setiap 

komponen yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses 

belajar mengajar harus meyakini bahwa dirinya adalah pelayan 

(2) Upaya kepala sekolah membangun dan meningkatkan 

profesionalitas guru; secara umum guru-guru  baik normative, 

adaftif dan produktif adalah (a) melalui pemagangan; (b) 

mendorong untuk studi lanjut sampai Strata 2, (c) Mendatangkan 

guru tamu (praktisi) dari industry. Berdasarkan temuan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Peran kepemimpinan pembelajaran 

kepala sekolah SMKN2 Singaraja, dapat diimplementasikan  

dengan baik , sesuai dengan temuan penelitian, berdasarkan 

variable-variabel kepemimpinan pembelajaran untuk mencapai 

sekolah yang efektif. 

Kata Kunci:  Kepemimpinan pembelajaran,Budaya belajar  SMKN 2 

Singaraja 
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PENDAHULUAN 
 

Kepemimpinan  pembelajaran merupakan salah satu faktor dan indikator 

terpenting dalam pendidikan karena sekolah merupakan tempat pembelajaran. Dalam  

proses  belajar  mengajar,  guru  merupakan  input  yang  pengaruhnya sangat besar 

pada proses belajar tersebut,  yang pada akhirnya  akan terlihat pada  mutu  output  

pengajarannya.  Bila  seluruh  guru  menunjukkan keefektifannya, maka mutu 

pendidikan secara umum, di sekolah bersangkutan akan  terangkat,   dan  sekolah  akan  

memiliki   sesuatu  prestasi  yang  baik ( Moedjiarto,dalam Mulyasa 2004: 68) 

         Dalam  kepemimpinan  

pembelajaran, kepala sekolah diharapkan menjadi pemimpin  pengajaran  yang  

bertanggung  jawab  untuk  pencapaian  tujuan. Kepala sekolah perlu mempunyai 

kemampuan dalam menggerakkan serta mengupayakan  berbagai  sumber  untuk  

mencapai  tujuan  tersebut  ( kegiatan yang memberikan bobot pada kualitas belajar 

mengajar, prestasi yang tinggi) ( Moedjiarto,  2002:88-89). Kepemimpinan  merupakan 

komponen integrasi dan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan secara keseluruhan.  

Alasannya  tanpa p e m i m p i n    tidak mungkin  tujuan pendidikan dapat diwujudkan 

secara optimal, efektif dan efesien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang 

memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah tumbuh 

kesadaran akan pentingnya kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah untuk 

meningkatan mutu dan efktifitas   sekolah,  yang  memberikan  kewenangan  kepada  

sekolah  dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, 

mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin 

sumber-sumber  daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan  

pembelajaran  yang sesuai dengan kebutuhan  dan minat peserta didik,  guru-guru,  

serta  kebutuhan  masyarakat  setempat.   

Kepala  seolah  merupakan  figur  sentral  yang  menjadi teladan bagi para tenaga 

kependidikan lain di sekolah. Oleh karena itu, untuk menunjang  keberhasilan  dalam  

perubahan-perubahan   yang  dilakukan  dan diharapkan,  perlu  dipersiapkan  kepala  

sekolah  professional,  yang  mau  dan mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, 

serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan   dan   perubahan   yang   dilakukan   secara   

efektif   dan   efesien (Alhumami, September  2002) 

http://google.com/search?q=cache:9CDjotn1n4QJ:mbeproject.net/mbe59.html 

http://google.com/search


 

858 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

+peran+kepala+sekolah+dalam+manajemen+pembelajaran&hl=id 

Dalam pengelolaan sekolah, peran kepala sekolah sangat menonjol, bukti bahwa 

peran tersebut sangat kuat , hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadaan  kepala 

sekolah yang baik, sangat besar sumbangannya  terhadap sekolah unggul. Tidak ada 

sekolah unggul yang memiliki kepala sekolah yang bermutu rendah. Sekolah unggul 

pasti memiliki kepala sekolah yang bermutu tinggi. Dalam studinya yang dilakukan 

selama tiga tahun, sebagai bagian dari proyek sekolah yang efektif pada Seatle Public 

School District Universitas Washington,  Andrews  menyelidiki  hubungan  persepsi  guru 

terhadap  kepala sekolah sebagai pimimpin dan nilai rata-rata siswa sekolah-sekolah  

dasar di Seatle itu.    Hasil studi menunjukkan bahwa persepsi para guru  terhadap kepala 

sekolah   sebagai   pimpinan   instruksional,   mempunyai   hubungan   dengan prestasi   

siswa   dalam   membaca,   dan   matematika,   khususnya   diantara kelompok-kelompok 

siswa yang secara historis berprestasi rendah.  

Ellis dalam penelitiannya di tempat lain, menemukan bahwa sekolah jarang sekali 

efektif, kalau kepala  sekolahnya  bukan merupakan  seorang  pemimpin  instruksional 

yang cakap.        Pimpinan sekolah yang kurang cakap dan kreatif, akan menyebabkan 

sekolah tidak efektif. Williams menunjukkan bahwa sekolah sekolah  yang  berhasil  

mempunyai  kepala  sekolah    dengan  kepemimpinan yang kuat. Dari kepemimpinan  

yang kuat tersebut, tercipta harapan-harapan yang tinggi, iklim belajar yang teratur, 

dan penekanan kuat pada membaca. Pesan yang kiranya hendak dibawa oleh Williams 

tentang sekolah yang efektif ialah sekolah yang dapat membuat perbedaan dalam 

keberhasilan pendidikan semua anak ( Moedjiarto, dalam Mulyasa, 2004:81) 

     Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan   

dalam  meningkatkan   kualitas   pendidikan.   Seperti   diungkapkan Supriadi dalam   

Mulyasa (2004: 24)   erat hubungannya  antara mutu kepala sekolah  dengan  berbagai  

aspek  kehidupan  sekolah  seperti  disiplin  sekolah, iklim budaya sekolah dan 

menurunnya perilaku nakal peserta didik. 

            Dari segi kepemimpinan, seorang kepala sekolah mungkin perlu mengadopsi 

gaya kepemimpinan transformasional,  agar  semua  potensi  yang  ada  di  sekolah  dapat  

berfungsi dengan  secara optimal.  Kepemimpinan  transformasional  dapat didefinisikan 

sebagai gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan dan atau 

mendorong semua unsur yang ada   di sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai 
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( values sistem) yang luhur, sehingga semua   unsur yang ada di sekolah  (  guru,  siswa,  

pegawai,  orang  tua,  masyarakat,  dan  sebagainya  ) bersedia , tanpa paksaan, 

berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan ideal  sekolah.  Ciri  seorang  yang  

telah  berhasil  menerapkan  gaya kepemimpinan transformasional menurut Luthans 

adalah mengidentifikasikasi dirinya sebagai agen perubahan (pembaharuan), memilliki 

sifat pemberani, mempercayai  orang lain, bertindak atas dasar sistem nilai (bukan 

atas dasar kepentingan individu, atau dasar kepentingan dan desakan kroninya), 

meningkatkan  kemampuannya  secara  terus  menerus,  memiliki  kemampuan untuk 

menghadapi  situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu,  serta    visi    ke    

depan    (    Suyanto,    Agustus    2002). http//www.mediaindo.co. id/ 

beritakhusus.asp?id=550 

Karena  mutu  siswa  sangat  tergantung   pada  proses  kegiatan  belajar 

mengajar seperti kita ketahui bahwa saat ini masih terdapat masalah-masalah yang ada 

seperti proses belajar mengajar belum optimal, kualitas sumber daya manusia dan kinerja 

tenaga kependidikan yang masih rendah, kurangnya komunikasi   antar   masyarakat   

sekolah   dan   hubungan   sekolah   dengan masyarakat masih minim, kurang optimalnya 

pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana  sekolah.  Dan  masalah    tersebut  tidak  akan  

terjadi  bila  kepala sekolah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas serta 

mempunyai peran yang baik dalam manajemen pembelajaran, karena berhasil tidaknya 

sekolah bisa dilihat peran kepala sekolahnya. 

Dalam manajemen pembelajaran kepala sekolah melibatkan guru dan staf 

administrasi  dituntut  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen pembelajaran 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan motivasi, kinerja, loyalitas guru dan staf 

administrasi. Kepala sekolah diharapkan mampu memberikan layanan kepada siswa, 

orang tua akan peka terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sekolah. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan inti dari pendidikan, dan kepala sekolah 

diharapkan mampu berperan sebagai pimpinan pembelajaran karena kegiatan belajar 

mengajar bukan hanya tugas dan tanggung  jawab guru saja tetapi tanggung  jawab 

warga sekolah. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Singaraja, merupakan salah satu sekolah 

kejuruan yang saat ini memiliki prestasi  dan kualitas  baik yang ada di Kabupaten 

Buleleng Bali. Menurut kepala sekolah SMKN 2 Singaraja, Bapak I Made Darwis 

http://www.mediaindo.co.id/beritakhusus.asp
http://www.mediaindo.co.id/beritakhusus.asp
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Wibawa, MM, selama kurang dari delapan tahun kepemimpinannya,  mampu membawa  

sekolah menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Buleleng Bali dan 

memperoleh  Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dari Direktorat 

Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud pada tahun 2012. Untuk itu dibutuhkan 

dedikasi, kemampuan dan peran yang besar dari kepala sekolah  dan masyarakat sekolah 

lainnya. Banyak prestasi yang diraih SMKN 2 Singaraja, baik tingkat kabupaten, 

Provinsi , maupun tingkat nasional terutama oleh siswa siswinya. Demikian pula dari 

kualitas lulusannya, sampai saat ini hampir tidak ada lulusan yang menganggur, terserap 

baik di dunia industry maupun sebagai wirausaha. Berdasarkan wawancara dengan 

kepala sekolah, saat ini SMKN 2 Singaraja memiliki siswa sebanyak 1266 orang , 

tersebar ke dalam 4 program keahlian yaitu Keahlian jasa Boga, Akomodasi Perhotelan, 

Tata Kecantikan dan Busana Butik. Berdasarkan pengamatan peneliti, pembelajaran 

berlangsung sangat kondusif, peran guru optimal dalam pembelajarannnya. Kondisi ini 

tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Peneliti tertarik 

untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana implementasi kepemimpinan 

pembelajaran kepala sekolah untuk menciptakan sekolah yang efektif?  

Bardasarkan   latar   belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang lebih 

spesifik, yaitu :  Bagaimana Peran Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran 

sebagai upaya terwujudnya budaya belajar (Student Learning, Profesional Learning, dan 

Sistem Learning)? 

 Selanjutnya tujuan Penelitian studi kasus ini , harapannya adalah mengetahui  

peran dan fungsi kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, keunggulan yang 

dimiliki SMKN 2 Singaraja, upaya kepala sekolah untuk membangun /meningkatkan 

profesionalisme guru    dan  juga  dukungan antara orang tua/masyarakat terhadap 

penyelenggaraan sekolah yang kondusif.  

          Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat seperti: 

(1).   Manfaat Teoritis penelitian   ini  diharapkan   dapat  memberikan   informasi   dan 

masukan  terhadap  sekolah-sekolah  menengah  kejuruan tentang  peran  kepala sekolah 

dalam manajemen pembelajaran di sekolah menengah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah menengah k e ju r uan   yang akan datang, dan   dari   penelitian   ini   

diharapkan   bisa   dijadikan   masukan   untuk melakukan  penelitian  lanjutan  sebagai  

perbandingan  dalam  penelitian sejenis; (2).   Manfaat Praktis Penelitian  ini diharapkan  
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dapat  menjadikan  informasi  dan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

SMKN 2 Singaraja. Kelemahan- kelemahan maupun keunggulan-keunggulan  yang 

diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini diharapkan sebagai arah untuk membantu 

baik kepala sekolah , karyawan, guru, siswa dan stakeholder di SMKN2 Singaraja dalam 

meningkatkan   kualitas   pembelajaran   dan   tercapainya   tujuan   sekolah yang lebih 

baik  dimasa yang akan datang 

A. Mutu Sekolah/ sekolah efektif 

    Istilah mutu sekolah merupakan mutu pendidikan di tingkat satuan 

pendidikan.  Holsinger & Cowell (2000) mengemukakan beberapa indikator mutu 

pendidikan, yaitu (1) pendidik, (2) peserta didik, (3) proses pembelajaran, (4) sarana dan 

fasilitas belajar, dan (5) manajemen sekolah.   

Lebih lanjut, Sammons et al (2011) menjelaskan juga sebelas faktor sebagai indikator 

mutu sekolah, yaitu: 

1.     Profesional leadership 

2.     Shared vision and goals 

3.     A learning environment 

4.    Concentration on teaching and learning 

5.    Purposeful teaching 

6.    High expectation 

7.   Positive reinforcement 

8.  Monitoring progress 

9.  Pupil right and responsibilities 

10.  Home-school partnership 

11.  A learning organization 

 

Berikut ini dijelaskan masing-masing indikator yang dikemukakan oleh Sammons 

et al (2011). 

1. Professional Leadership.  Mutu sekolah akan ditentukan oleh adanya kepemimpinan 

yang profesional.  Kepemimpinan profesional sangat penting untuk perkembangan 

dan pertumbuhan keberhasilan suatu organisasi secara berkelanjutan (Freeman, 2005: 

5).  Kepala sekolah harus mampu mengembangkan dan memelihara hubungan yang 

efektif pada semua level organisasi dan dengan pihak eksternal yang relevan, seperti 
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orang tua dan mitra sekolah serta masyarakat umum pengguna lulusan SMK.  Kepala 

sekolah juga harus memiliki pemahaman mengenai implikasi dan isu-isu yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan secara terpadu sehingga dapat 

mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan situasi baru yang mempengaruhi 

proses pembelajaran secara umum.  Selain itu, kepala sekolah yang profesional 

memungkinkan warga sekolah untuk memahami pentingnya pembelajaran yang 

dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang sesuai.  Kepala sekolah sebagai 

pemimpin profesional dituntut untuk mengembangkan standar penentuan strategi, 

tujuan, dan sasaran sekolah, juga memberdayakan guru dan staf administrasi untuk 

mencapai kinerja yang optimal.  Lebih dari itu, pemimpin profesional harus dapat 

mengarahkan dan mendukung warga sekolah melalui perubahan transformasional, 

serta menerjemahkan strategi ke dalam aktivitas operasional sekolah sehari-hari 

berdasarkan kalender akademik yang telah direncanakan.  Pengembangan kapasitas, 

kompetensi dan peningkatan kinerja guru juga harus menjadi salah satu prioritas 

kepala sekolah. 

2. Shared Vision.  Visi bersama berkaitan dengan pemikiran dan konsep-konsep yang 

dipersepsi sama dan digunakan bersama oleh seluruh individu dalam 

organisasi.  Fitzgerald (2003) menyatakan bahwa “shared vision is the point where we 

actually harness the horses so that we can get some work done”.  Dengan adanya visi 

bersama, individu dalam suatu organisasi dapat memfokuskan pada pemerolehan, 

pengkomunikasian, dan menyesuaikan tujuan individu dengan metode pencapaian 

tujuan tersebut.  Visi bersama sekolah secara implisit dapat terwujud bersamaan 

dengan adanya budaya sekolah yang kondusif.  Kepala sekolah bersama warga 

sekolah harus memulai konsep visi bersama secara eksplisit dengan menciptakan visi 

awal, menerjemahkan visi tersebut ke dalam aktivitas yang diperlukan dalam 

mencapainya, melakukan sosialisasi visi tersebut kepada warga sekolah sebagai cara 

yang paling benar dan tepat untuk mencapai tujuan, dan menumbuhkan komitmen 

untuk mengimplementasikan visi bersama tersebut bersama seluruh warga sekolah, 

baik secara internal maupun eksternal. 

3. A learning environment. Lingkungan belajar yang efektif memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kinerja seseorang (guru dan 

siswa).  Untuk meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah perlu menciptakan 
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lingkungan yang memungkinkan guru lebih berkinerja tinggi dalam melakukan tugas 

mengajarnya.  Demikian pula, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, guru harus 

menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan siswa agar nyaman belajar, lebih 

bertanggung jawab, dan mengendalikan proses pembelajaran yang berpusat pada 

siswa.  Dengan begitu, tercipta saling percaya antara siswa dan guru.  Menurut Apple 

& Smith (2004), kepala sekolah dan guru perlu melakukan langkah-langkah berikut 

dalam mencapai lingkungan belajar yang berkualitas, yaitu: (1) pengelolaan tata ruang 

kelas yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan siswa, (2) tidak membeda-bedakan 

siswa untuk memilih bangku/meja belajar, (3) mendapatkan komitmen dari siswa 

mengenai lingkungan belajar yang nyaman, (4) mengembangkan dan mendukung 

kelompok belajar yang menyenangkan, (5) menjadikan kesalahan sebagai 

pengalaman belajar, (6) menentukan harapan yang tinggi, (7) menentukan kriteria 

kinerja yang jelas (8) implementasi sistem quality assessment, (9) administrasi 

dokumen, dan (10) tantangan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. 

4. Concentration on teaching and learning.  Selama ini proses belajar mengajar diyakini 

baik sebagai “direct transmission belief about learning and instruction” maupun 

“constructivist beliefs about learning and instruction” (Ischinger, 2009: 

92).  Pandangan pertama menekankan pada peran guru dalam mengkomunikasikan 

pengetahuan secara jelas dan terstruktur, serta menjelaskan pemecahan masalah di 

dalam kelas.  Pandangan kedua menganggap siswa bukan sebagai penerima yang 

pasif tetapi sebagai partisipan aktif dalam proses memperoleh pengetahuan.  Di sini 

guru hanya memfasilitasi inkuiri siswa, cenderung memberikan kesempatan lebih 

banyak kepada siswa untuk mengembangkan pemecahan masalah secara mandiri, dan 

memungkinkan siswa untuk aktif bermain peran dalam aktivitas 

pembelajaran.  Pengembangan proses berpikir dan menalar lebih ditekankan daripada 

hanya memperoleh pengetahuan tertentu.  Kualitas pengajaran dan pembelajaran 

sangat penting dalam pembelajaran siswa.  Praktik pengajaran yang berorientasi pada 

siswa dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar dan pada gilirannya 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

5. Purposeful teaching.  Yang dimaksud dengan purposeful teaching di sini adalah 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan pengelolaan yang efisien, kejelasan 

tujuan, pembelajaran yang terstruktur dan praktik yang adaptif.  Guru dituntut untuk 
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memahami kebutuhan perkembangan peserta didik dan melibatkan peserta didik 

dalam pembelajaran pada jenjang yang sesuai.  Selain itu guru juga dituntut untuk 

mengidentifikasi kelemahan siswa dalam mencapai standar kurikulum. 

6. High expectation.  Harapan yang tinggi untuk semua peserta didik melibatkan semua 

guru dalam mengambil peran aktif untuk mendukung dan memonitor kemajuan siswa 

dalam belajar, mengkomunikasikan harapan mengenai tingkat prestasi belajar bagi 

semua peserta didik, dan memberikan tantangan intelektual bagi siswa.  Dalam hal ini 

kepala sekolah hendaknya melibatkan semua guru untuk mengambil peran aktif, 

secara konsisten dan transparan mengkomunikasikan harapan yang tinggi mengenai 

prestasi siswa, meningkatkan dialog profesional dalam menanggapi berbagai 

penelitian mengenai kesulitan belajar siswa, dan mendukung serta mengarahkan guru 

untuk mengenal perbedaan dalam gaya belajar siswa agar semua siswa memiliki 

pengalaman belajar dan memenuhi tantangan dalam bidang akademik dan non-

akademik. 

7. Positive reinforcement.  Perencanaan berkaitan dengan kejelasan tujuan organisasi, 

diiringi dengan keluasan dan keseimbangan, keberlanjutan, dan kemajuan tujuan 

organisasi.  Di sekolah, guru melakukan penguatan positif mengenai apa yang 

diinginkan guru dari pembelajaran siswanya dan metode apa yang paling tepat dalam 

pembelajaran tersebut agar mencapai standar prestasi belajar yang tinggi.  Gunter et 

al (1999: 68) mengungkapkan bahwa berbagai penelitian mengenai sekolah yang 

efektif menggunakan faktor-faktor seperti ‘iklim yang kondusif, disiplin, 

kesejahteraan dan kesehatan siswa, disiplin yang tegas, penguatan yang positif, 

imbalan dan aturan disiplin ketimbang hukuman atau kritik.  Dalam hal ini kata 

kuncinya adalah disiplin yang tegas dan umpanbalik yang positif.  Dengan penguatan 

yang positif tersebut, siswa merasa nyaman di lingkungan sekolah dengan penerapan 

peraturan yang konsisten.  Penguatan positif juga menekankan proses belajar 

mengajar sebagai tujuan utama sekolah.  Adanya penguatan positif dapat memberikan 

peluang untuk mendapatkan perilaku dan sikap positif dan memungkinkan 

keterlibatan yang lebih besar dari orang tua terhadap sekolah. 

8. Monitoring progress.  Adalah tugas kepala sekolah dan jajarannya, didukung oleh 

guru dan staf TU untuk melakukan monitoring penyelenggaraan pendidikan mulai 

dari saat penerimaan murid baru sampai pelepasan lulusan.  Fokus dari monitoring ini 
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adalah pada siswa, terutama pada proses pembelajaran siswa dan evaluasi kinerja 

sekolah secara keseluruhan. 

9. Pupil right and responsibilities.  Mutu sekolah dapat dilihat juga dari tingkat 

kepercayaan diri siswa yang tinggi.  Siswa mampu memikul tanggung jawab sesuai 

dengan posisinya sebagai siswa yang harus belajar dan mengerjakan tugas dan 

kewajibannya selama duduk di bangku sekolah.  Dalam hal ini, pihak sekolah perlu 

menanamkan nilai-nilai positif untuk perkembangan psikologi siswa.  Pengendalian 

siswa yang dianggap memiliki kesulitan belajar dapat melibatkan guru bimbingan dan 

konseling.  Pada saat ini, hak-hak siswa terutama pada akses terhadap fasilitas 

pembelajaran dan perkembangan teknologi informasi. 

10. Home-school partnership.   

Kemitraan sekolah dengan orang tua khususnya dan masyarakat pada 

umumnya sangat penting dalam mempersiapkan siswa, terutama lulusan SMK, untuk 

terjun langsung ke masyarakat.  Hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat 

senantiasa dipelihara.  Keterlibatan orang tua mulai dari perencanaan kurikulum 

sampai evaluasi pembelajaran merupakan nilai tambah untuk perbaikan mutu sekolah. 

11. A learning organization.   

Learning organization ini lebih merupakan salah satu ciri dari pengembangan 

mutu sekolah yang dapat memfasilitasi warga sekolah untuk berbagi kewenangan, 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan negosiasi, memberi pelatihan 

kepada guru.  Suatu learning organization memungkinkan adanya keterbukaan dan 

kepercayaan di antara warga sekolah.  Semua warga sekolah menerima umpanbalik 

dan belajar keterampilan-keterampilan baru.  Learning organization yang dilakukan 

dengan baik dapat mendukung kurikulum berbasis-sekolah dan pengembangan 

kompetensi guru serta staf. 

 

B. Kepemimpinan Pembelajaran untuk mewujudkan budaya belajar( Student 

Learning, Profesional Learning, dan System Learning) 

Selama tahun 1980 sebuah badan yang muncul dari penelitian tentang sekolah 

yang efektif Sepuluh tahun kemudian kepemimpinan instruksional telah berubah menjadi 

sebuah istilah kepemimpinan  baru untuk belajar dan menjadi paradigma baru bagi 

kepemimpinan sekolah abad ke-21. (Hallinger,2009)   Lebih khusus,  akan berusaha untuk 
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mengidentifikasi nilai telah ditambahkan ke konsepsi kepemimpinan instruksional yang 

telah dibawa dari tahun 1980-an dan 1990-an untuk hari ini.  (Bossert, Dwyer, Rowan & 

Lee, 1982; dkk memfokuskan perhatian pembuat kebijakan dan akademisi pada 

kepemimpinan kepala sekolah. Penelitian ini menegaskan bahwa "kepemimpinan 

instruksional" peran kepala sekolah sangat penting untuk efektivitas sekolah (Bamburg & 

Andrews, 1990;. Bossert et al, 1983; Dwyer, 1986; Edmonds, 1979; Leithwood & 

Montgomery 1982). Menurut Coplan, and Knapp, M.S. 2006 terdapat 3 hirarkhi peran 

kepemimpinan kepala sekolah untuk menciptakan sekolah yang efektif /budaya belajar 

yaitu  

1.   Student Learning 

2. Profesional Learning 

3. Sistem Learning 

Maksudnya yaitu di sekolah tidak hanya siswa yang belajar, tetapi semua 

komponen yang ada di sekolah secara bersama-sama berperan sehingga digambarkan 

sebagai sebuah hirarki Student learning  agar bisa efektif harus didukung oleh ukuran 

sekolah yang memadai, grade sekolah yang optimal, fasilitas sekolah juga harus 

memadai, demikian pula staf capacity. Atau guru-guru yang professional.   Kemudian 

professional learning akan efektif jika student learning efektif, selanjutnya akan 

mempengaruhi system learning.  Sebaliknya system learning yang sudah efektif, 

berpengaruh terhadap professional learning , dan student learning. Namun sangat 

disayangkan bahwa di Negara kita khususnya dalam dunia pendidikan, belum selayaknya 

seperti pada dunia kedokteran. Kita ketahui bahwa dunia pendidikan sampai saat ini 

belum memiliki standar yang betul-betul memadai sebagaimana yang terjadi pada dunia 

kedokteran. Banyak perbedaan pada kurikulum pendidikan kedokteran dengan kurikulum 

pendidikan. Misalnya kalau di bidang kedokteran memegang teguh sumpah kedokteran, 

sedangkan pada bidang pendidikan menentukan standar kelulusan masih simpang siur. 

Idealnya LPTK juga memiliki standar seperti di kedokteran. Namun sampai saat ini 

terjadi tambal sulam untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Kalau saja tidak ada muatan 

politik dalam dunia persekolahan, niscaya kualitas pendidikan kita akan 

meningkatStudent learning  agar bisa efektif harus didukung oleh ukuran sekolah yang 

memadai, grade sekolah yang optimal, fasilitas sekolah juga harus memadai, demikian 

pula staf capacity. Atau guru-guru yang professional.   Kemudian professional learning 
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akan efektif jika student learning efektif, selanjutnya akan mempengaruhi system 

learning.  Sebaliknya system learning yang sudah efektif, berpengaruh terhadap 

professional learning , dan student learning 

C. Peran Kepala Sekolah 

Penelitian tentang harapan peranan kepala sekolah sangat penting bagi guru-guru 

dan murid-murid. Pada umumnya kepala sekolah memiliki tanggung  jawab sebagai 

pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, 

administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi school plant, dan 

perlengkapan serta organisasi sekolah. Dalam memberdayakan masyarakat dan 

lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh 

perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan 

orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Cara kerja kepala sekolah dan cara ia 

memandang peranannya dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman 

profesionalnya, serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala 

sekolah di bidang pengajaran. Pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator 

sekolah dapat memperjelas harapan-harapan atas peranan kepala sekolah.  

Menurut, Wahjosumidjo 2011) bahwa seorang kepala sekolah mempunyai 

sepuluh macam peranan, yaitu : “Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi 

hubungan antara anggota-anggota, menwakili kelompok, bertindak sebagai pemberi 

ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, 

dan sebagai seorang ayah.” 

Apabila kita meneliti lebih lanjut, maka dapat disimpulkan 10 peran di atas sama 

seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita “Ki Hadjar Dewantara”, 

mengatakan bahwa pemimpin yang baik haruslah menjalankan peranan seperti : Ing 

Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Ing Tut Wuri Handayani. 

 

METODE 

 Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, menganalisis peran  kepemimpinan 

pembelajaran kepala sekolah dalam upaya mewujudkan budaya belajar. Adapun 

variable-variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: (1) Peran kepala sekolah 

dalam kepemimpinan pembelajaran untuk mewujudkan budaya belajar (Student 

Learning, professional learning, dan system learning) ; (2) upaya kepala sekolah 
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membangun dan meningkatkan profesionalitas guru;  Subyek Penelitian ini adalah 

Kepala Sekolah SMKN 2 Sngaraja yaitu Bapak I Made Darwis Wibawa,MM 

beserta Waka Humas, Ibu Ni Made Suardani,S.Pd., dan staf ketua Program 

Keahlian Tata Boga Ibu Ni Wayan Sari dan guru-guru lainnya. berjumlah 5 

orang.,   Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 2 Singaraja . Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan April 2016 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan) , 

wawancara, dan dokumentasi.  Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian ini adalah lembar observasi. Penelitian ini diharapkan memperoleh data 

lapangan guna memecahkan   masalah   penelitian. Data dianalisis dengan analisis 

deskriptif kualitatif menggunakan langkah sebagai berikut: setelah data terkumpul, 

dipilah sesuai kategori , selanjutnya dipaparkan /dideskripsikan sesuai variable untuk 

melihat efektivitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap  subjek penelitian diperoleh 

data-data  sebagai berikut: 

Profil  SMKN 2 Singaraja 

SMKN 2 Singaraja beralamat di Jl. Srikandi No.9 Singaraja. Berdiri sejak tahun 

1960. Perjalanan waktu yang cukup panjang telah dilalui oleh Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK)Negeri 2 Singaraja. Jika dihitung dari tanggal berdirinya, pada 1 Agustus 

1960 sekolah ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52, setengah abad tambah dua 

tahun. Sesuatu yang special  di HUT Ke-52 ini karena tepat Rabu 1 Agustus 2012 SMKN 

2 Singaraja mengukuhkan diri sebagai sekolah berkualitas dengan menerima sertifikat 

Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dari Direktorat Pembinaan SMK 

Ditjen Dikmen Kemendikbud. Pada acara puncak HUT SMKN 2 Singaraja Staf Subdit 

Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud Dra. Endang 

Sadbudhy Rahayu, MPA menyerahkan sertifikat Standar Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 yang diterima langsung oleh kepala SMKN 2 Singaraja Drs. I Made Darwis 

Wibawa,MM. 

         Menurut Wakasek Manajemen Mutu I Made Suartama,S.Pd,MM sertifikat ISO 

9001:2008 merupakan bukti kerja keras dari awal kepemimpinan baru SMKN 2 Singaraja 



 

869 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

yakni Drs. I Made Darwis Wibawa,MM bersama dengan para guru yang mencanangkan 

untuk meraih sertifikat SMM ISO 9001:2008 tersebut. Dampaknya dengan pencapaian 

sertifikat SMM ISO 9001:2008 ini maka terus dilakukan perbaikan manajemen mutu 

sekolah, perbaikan mutu pelayanan kepada pelanggan, dalam hal ini siswa, orang tua dan 

masyarakat. Sertifikat SMM ISO 9001:2008 juga sebagai bentuk pengakuan kepada 

SMKN 2 sebagai Sekolah Standar Nasional yang memiliki standar kualitas setaraf dengan 

sekolah berstandar internasional. 

        Sampai sekarang SMKN 2 Singaraja menyelenggarakan proses belajar mengajar 

dengan empat kompetensi keahlian yakni akomodasi perhotelan, jasa boga, kecantikan 

rambut dan kulit serta busana butik. Berbagai prestasi baik akademik maupun non 

akademik telah ditorehkan oleh para siswa-siswi yang bersekolah di SMKN 2 Singaraja. 

Semuanya adalah bukti kerja keras dari semua potensi sumber daya manusia yang ada di 

SMKN 2 Singaraja.  

 Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh data bahwa dalam 

menjalankan roda organisasi sekolah, peran kepala sekolah sangat penting seperti temuan 

berikut: 

(1) Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan 

budaya belajar ; hal yang mendasar diterapkan di SMKN 2 Singaraja adalah 

membangun Komitmen atau keyakinan bahwa semua komponen sekolah mulai kepala 

sekolah, guru-guru (senior –yunior) , pegawai, adalah sebagai “pelayan” Artinya 

setiap komponen yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses belajar 

mengajar harus meyakini bahwa dirinya adalah pelayan. Pelayan yang bertugas 

melayani kebutuhan siswa belajar, orang tua yang mempercayakan anak-anaknya 

mengenyam pendidikan di SMKN 2 Singaraja, sehingga tugas dan fungsi setiap 

komponen sekolah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu penulis 

bisa mengamati bahwa kondisi nyata yang ada di sekolah sungguh-sungguh efektif 

mulai dari jam 06.45.00 siswa dan guru sudah ada di sekolah, jam 07.00 dilakukan 

persembahyangan, dilanjutkan dengan pembelajaran baik di kelas maupun di 

laboratorium/bengkel. Disini juga setiap komponen sudah mampu dan yakin untuk 

melaksanakan tugasnya masing-masing. Siswa dan guru melaksanakan absensi wajah, 

dimana hal itu sebagai bukti kehadiran siswa di sekolah yang bisa dikontrol melalui  

sms yang diterima oleh orang tuanya di rumah bahwa anak-anaknya memang berada 
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di sekolah. Demikian juga dengan guru/pegawai menggunakan absen wajah dan bisa 

dideteksi oleh orang-orang terdekat bahwa yang bersangkutan memang hadir di 

sekolah. Menurut peneliti kondisi ini sangat bermanfaat untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan, dan ini merupakan salah satu terobosan sekolah memanfaatkan 

teknologi informasi secara efektif. Selain itu  dalam menjalankan fungsi 

kepemimpinan, kepala sekolah tidak bekerja sendiri, beliau melimpahkan tugas-

tugasnya kepada para pembantunya dalam hal ini para wakil kepala sekolah, yang 

membidangi masing-masing bidang seperti : waka humas untuk hubungan 

kemasyarakatan, waka kurikulum yang membidangi kurikulum, waka kesiswaan yang 

menangani siswa dari penerimaan sampai kegiatan-kegiatan kesiswaan, dan waka 

sarana prasarana yang menangani segala sarana prasarana yang diperlukan oleh 

sekolah. Setiap waka diberikan kewenangan merencanakan, menyusun , menganalisis 

kebutuhan-kebutuhan sesuai bidangnya. Disadari oleh kepala sekolah bahwa hanya 60 

% kepala sekolah berada  di sekolah, dan selebihnya 40% untuk melaksanakan tugas-

tugas luar kedinasan, sehingga disinilah pentingnya ada pelimpahan tugas dan 

wewenang kepada setiap waka yang mendampingi kepala sekolah. Jika ada 

permasalahan di setiap bidang yang ditangani para waka, maka mereka senantiasa akan 

mengkonsultasikan kepada kepala sekolah untuk dicarikan solusinya/pemecahannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa setiap waka bekerja secara optimal, 

mulai dari waka humas, yang selalu mendampingi penulis menggali informasi, waka 

sarana prasarana mampu memenuhi kebutuhan alat maupun gedung, yang mana 

SMKN 2 sudah memiliki lab /hotel standar bintang 4 disertai peralatan yang memadai.  

(2) Upaya kepala sekolah membangun dan meningkatkan profesionalitas guru; 

secara umum guru-guru  baik normative, adaftif dan produktif sudah tersertifikasi. 

Namun khusus guru-guru bidang produktif harus selalu meningkatkan 

skill/keterampilan/keahliannya sesuai perkembangan teknologi maupun 

perkembangan di dunia industry. Upaya atau langkah yang diambil kepala sekolah 

yaitu : (1) melalui pemagangan , dimana guru-guru diberikan ijin magang selama tiga 

bulan di industry, namun tidak meninggalkan tugasnya disekolah, dengan system team 

teaching . Setiap 2 minggu guru harus kembali ke sekolah melaporkan kemajuan hasil 

magangnya; (2) mendorong untuk studi lanjut sampai Strata 2, (3) Mendatangkan guru 
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tamu (praktisi) dari industry. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan 

lingkungan dunia kerja secara nyata kepada siswa.  

Selama delapan tahun kepemimpinan kepala sekolah Bapak I Made Darwis 

Wibawa, MM, hampir tidak merasakan ada kendala atau hambatan yang berarti dalam 

menjalankan tugas sebagai pemimpin organisasi sekolah maupun pemimpin 

pembelajaran, oleh karena semua komponen yang ada di sekolah selalu bekerja sesuai 

tugas dan fungsinya masing-masing, mengutamakan team work/kerjasama tim, selalu 

terbuka untuk berdiskusi, dan tidak memposisikan diri sebagai pemerintah bawahan, 

tetapi sebagai kolega. 

 

PEMBAHASAN 

     Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di atas, bahwa SMKN 2 Singaraja 

melalui kepala sekolahnya, sudah membangun kepemimpinan pembelajaran secara baik, 

sehingga terwujud sekolah yang efektif.  Sekolah yang efektif tolok ukurnya adalah 

semua komponen sekolah mulai kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa mampu 

melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal 

ini penerapan budaya belajar sudah terealisasi (student learning, professional learning, 

dan system learning) Guru yang efektif adalah guru yang mampu melaksanakan tugas 

mengajar dan tugas-tugas keguruan lainnya, serta selalu meningkatkan profesionalisme 

melalui berbagai workshop atau magang guru, bahkan melanjutkan ke jenjang 

kualifikasi pendidikan lebih tinggi setara S2. Pegawai yang efektif yaitu pegawai yang 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan siswa, guru, dan selalu bekerja sesuai 

standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Siswa yang efektif yaitu siswa yang 

memperoleh pelayanan berupa pembelajaran, latihan/prkatik berbagai keterampilan 

sesuai program studi yang diminati, dan pencapaian prestasi belajar yang memadai.  

Semua itu sudah terlaksana di SMKN 2 Singaraja di bawah kepemimpinan Bapak I Made 

Darwis Wibawa ,MM.  Hal ini sejalan dengan teori dasar kepemimpinan bahwa untuk 

membangun kepemimpinan belajar yang berhasil sangat ditentukan oleh peran kepala 

sekolah untuk membangun komitmen dan keyakinan pada setiap komponen sekolah 

yang dipimpinnya.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan : (1) Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran untuk 

mewujudkan budaya belajar  ; hal yang mendasar diterapkan di SMKN 2 Singaraja 

adalah membangun Komitmen atau keyakinan bahwa semua komponen sekolah mulai 

kepala sekolah, guru-guru (senior –yunior) , pegawai, adalah sebagai “pelayan” 

Artinya setiap komponen yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses belajar 

mengajar harus meyakini bahwa dirinya adalah pelayan; (2) Upaya kepala sekolah 

membangun dan meningkatkan profesionalitas guru; secara umum guru-guru  baik 

normative, adaftif dan produktif sudah tersertifikasi. Namun khusus guru-guru bidang 

produktif harus selalu meningkatkan skill/keterampilan/keahliannya sesuai 

perkembangan teknologi maupun perkembangan di dunia industry. Upaya atau langkah 

yang diambil kepala sekolah yaitu : (1) melalui pemagangan , dimana guru-guru 

diberikan ijin magang selama tiga bulan di industry, namun tidak meninggalkan 

tugasnya disekolah, dengan system team teaching . Setiap 2 minggu guru harus 

kembali ke sekolah melaporkan kemajuan hasil magangnya; (2) mendorong untuk studi 

lanjut sampai Strata 2, (3) Mendatangkan guru tamu (praktisi) dari industry. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan wawasan lingkungan dunia kerja secara nyata kepada 

siswa;  

Saran 

Walaupun kepemimpinan belajar kepala sekolah SMKN 2 Singaraja sudah 

terlaksana dengan baik, namun karena masa jabatan akan segera berakhir dalam dua 

periode, selayaknya pencapaian saat ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan oleh 

penerusnya. 
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ABSTRAK 

 

Penelusuran lulusan SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana angkatan 

2016 dilakukan untuk mencari informasi mengenai pekerjaan atau lulusan 

SMKN 6 Surabaya, melalui informasi tersebut, dapat diketahui apakah lulusan 

tersebut bekerja atau melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas sesuai 

dengan jurusan lulusan pada saat di SMKN 6 Surabaya. Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu deskriptif kuantitatif yangpengumpulan dan 

pengukuran data dalam bentuk angka-angka. Pengumpulan data dilakukan 

melalui angket dan wawancara terbuka dengan lulusan SMKN 6 Surabaya 

jurusan Tata Busana angkatan 2016.Melalui angket dan wawancara diperoleh 

hasil bahwa 87,3 persen lulusan melanjutnya ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, yaitu tingkat universitas. Lulusan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat 

universitas mengambil jurusan Tata Busana sebesar 31,74 persen, sedangkan 

lulusan yang mengambil jurusan selain Tata Busana sebesar 55,55 persen. 

Lulusan yang bekerja sebesar 79,37 persen, umlah lulusan yang kerja tersebut 

sekitar 66,67 persen kuliah sambil bekerja dan 20,63 persen hanya bekerja. 

Lulusan yang bekerja dalam bidang busana sebesar 55,55 persen, sedangkan 

yang bekerja diluar bidang busana sebesar 28,6 persen. Berdasarkan hasil data 

tersebut, lulusan SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana 2016 telah sesuai 

dengan karakteristik pendidikan teknologi dan kejuruan. 

 
Kata kunci: Pendikan Teknologi dan Kejuruan, Lulusan SMK, dan Tata Busana 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

pendidikan umum, perbedaan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan antara Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan dengan dunia kerja yang akan dihadapi oleh siswa lulusan 

pendidikan teknologi dan kejuruan. Pendidikan Teknologi dan Kejuruan diselenggarakan 

bagi para siswa yang merencanakan pengembangan kariernya pada bidang keahlian 

tertentu untuk dapat bekerja secara produktif (Wenrich dan Wenrich, 1974). Keluaran 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan diarahkan untuk mempelajari bidang khusus, agar 

para lulusan memiliki keahlian tertentu seperti: bisnis, fabrikasi, pertanian, listrik, 

perhotelan, otomotif, telekomunikasi, bangunan (Snedden, 1917) Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan harus menekankan pada relevansi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. 

Terdapat dua kriteria keberhasilan dari pendidikan teknologi dan kejuruan, antara lain: 
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(1) In-School Success, yaitu aspek keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan 

kurikuler yang diorientasikan ke persyaratan dunia kerja, (2) Out-School Success yaitu 

penampilan lulusan setelah berada di dunia kerja yang sebenarnya (Sukamto, 1988). 

Karakteristik dari pendidikan teknologi dan kejuruan juga diungkapkan oleh 

Djatmiko, dkk (2013) yang menyatakan bahwa Pendidikan teknologi dan kejuruan pada 

tingkat menengah mengkhususkan pada penyiapan individu awal memasuki dunia kerja. 

Pendidikan teknologi dan kejuruan yang ekonomis dan efisien, jika mampu menyiapkan 

peserta didik untuk pekerjaan yang spesifik di dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan 

tenaga kerja, sehingga pendidikan teknologi dan kejuruan harus terkait dengan dunia 

kerja, direncanakan berdasarkan prediksi kerja, dan peserta didik mendapatkan pekerjaan 

di bidang yang mereka ikuti. 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang ada di Indonesia salah satunya, yaitu 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah SMK 

baik SMK Negeri maupun Swasta yang terdapat di Indonesia hingga tahun 2014 

mencapai 11.726 SMK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah SMK baik 

swasta maupun negeri di Kota Surabaya mencapai 99 SMK, jumlah SMK swasta 

mencapai 88 SMK, sedangkan SMK Negeri mencapai 11 SMK. Salah satu SMK Neggeri 

yang terdapat di Kota Surabaya, yaitu SMKN 6 Surabaya. 

SMKN 6 Surabaya memiliki sembilan kompetensi keahlian, antara lain: (1) Jasa 

Boga, (2) Patiserti, (3) Busana Butik, (4) Kecantikan Rambut, (5) Kecantikan Kulit, (6) 

Akomodasi Perhotelan, (7) Usaha Perjalanan Wisata, dan (8) Multimedia, dan (9) 

Akuntansi.   

Jurusan Tata Busana SMKN 6 Surabaya terdiri dari empat kelas Busana Butik yang 

masing-masing kelas terdiri dari rata-rata 26 siswa, sehinggalulusan SMKN 6 Surabaya 

jurusan Tata Busana dari tahun ke tahun diperkirakan berjumlah sekitar 104 siswa. 

Berdasarkan hasil penelusuran awal dari lulusan SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana 

pada tahun sebelumnya, dari perkiraan jumlah lulusan 104 siswa, terdapat beberapa 

lulusan yang bekerja atau melanjutkan pendidikan yang tidak sesuai atau yang tidak 

berkaitan dengan jurusannya.  

Berdasarkan karakteristik pendidikan teknologi dan kejuruan yang diungkapkan 

oleh Sukamto (1988) dan Djatmiko, dkk (2013) dan kriteria keberhasilan pendidikan 

teknologi dan kejuruan yang diungkapkan oleh Sukamto (1939), serta berdasarkan 
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penelusuran awal dari lulusan SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana, penelitian ini akan 

mencari informasi mengenai karir atau pendidikan yang saat ini sedang dijalani oleh 

lulusan SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana Angkatan 2016. Melalui informasi 

tersebut, dapat diketahui kondisi yang terjadi pada lulusan SMKN 6 Surabaya jurusan 

Tata Busana Angkatan 2016 telah sesuai atau belum sesuai dengan karakteristik dari 

pendidikan teknologi dan kejuruan dan kriteria keberhasilan dari pendidikan teknologi 

dan kejuruan. 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

Pendidikan teknologi dan kejuruan disebut sebagai vokasional baik di tingkat 

pendidikan dasar dan pendidikan tingkat menengah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

(Riyanto, 2009). Vokasional berasal dari bahasa asing, yaitu “Vocational”, di negara lain 

pendidikan kejuruan dikenal dengan “Vocational Education”, sedangkan pendidikan yang 

setingkat dengan teknisi disebut dengan “Technical Education”, karena memiliki arti 

yang berbeda, maka di Indonesia menggunakan istilah Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan (Sukamto, 1988). Menurut Djatmiko, dkk (2013) menyebutkan bahwa 

pendidikan teknologi dan pendidikan kejuruan menyiratkan dua konsep yang berbeda 

antara pendidikan teknologi dan pendidikan kejuruan. Pendidikan teknologi adalah 

pendidikan yang mengajarkan penggunaan teknologi untuk memecahkan masalah dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan, sedangkan pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang 

berkaitan dengan keterampilan menggunakan alat dan mesin (Sander (Pavlova, 2009).  

Pendidikan dan pelatihan kejuruan atau vokasi dapat didefinisikan sebagai 

pendidikan yang menyiapkan terbentuknya keterampilan, kecakapan, pengertian, 

perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha atau industri yang diawasi oleh masyarakat atau 

dalam kontrak dengan lembaga serta berbasis produktif (Djatmiko, dkk, 2013). Menurut 

Riyanto (2009), pendidikan teknologi dan kejuruan merupakan bagian dari sistem 

pendidikan yang mempersiapkan seseorang untuk menguasai keterampilan tertentu, 

sehingga mampu bekerja dalam jenis pekerjaan yang telah dipelajarinya pada suatu usaha 

atau industri. Kemampuan lulusan dari sekolah kejuruan akan mempengaruhi kualitas 

produksi di dunia usaha atau dunia industri. 

Menurut Riyanto yang memuat pernyataan dari Djojonegoro (1998:35), pendidikan 

kejuruan memiliki multi fungsi, jika dilaksanakan dengan baik, maka akan berkontribusi 
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besar terhadap pembangunan nasional, berikut ini adalah fungsi dari pendidikan teknologi 

dan kejuruan: (1) Sosialisasi sebagai transmisi: penularan, penyebaran nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat, (2) Kontrol sosial: dalam melakukan pendidikan, pelatihan atau 

pembinaan perlu mengontrol perilaku pendidik dan peserta didik, (3) Seleksi dan alokasi: 

dapat mempersiapkan, memilih, dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja, (4) Similai dan konversi budaya: absorbsi terhadap kelompok-

kelompok lain dalam masyarakat, dan (5) Mempromosikan perubahan demi perbaikan 

pendidikan. 

Menurut Riyanto (2009), di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Than 1990, 

dirumuskan bahwa “Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa 

untuk memasuki lapngan kerja, serta mengembangkan sikap profesional, berikut ini 

adalah tujuan kurikulum SMK (2004:7): (1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi 

manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di 

dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan 

kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya, (2) Menyiapkan peserta didik agar 

mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan 

kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya, 

(3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu 

mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang yang 

lebih tinggi, dan (4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 

dengan program keahlian yang dipilih. 

Manfaat dari pendidikan teknologi dan kejuruan dapat dirasakan peserta didik, 

dunia kerja, dan masyarakat pada umumnya. Manfaat pendidikan teknologi dan kejuruan 

bagi peserta didik antara lain: (1) Dapat meningkatkan kualitas diri, (2) Peningkatan 

penghasilan, (3) Penyiapan bekal pendidikan lebih lanjur, (4) Penyiapan diri agar berguna 

bagi masywarakat dan bangsa, dan (5) Penyesuaian diri terhadap lingkungan. Manfaat 

pendidikan teknologi dan kejuruan bagia dunia kerja, antara lain: (1) Dapat memperoleh 

tenaga kerja berkualitas tinggi, (2) Dapat meringankan biaya usaha, dan (3) Dapat 

membantu memajukan dan mengembangkan usaha. Manfaat pendidikan teknologi dan 

kejuruan bagi masyarakat, antara lain: (1) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

(2) Dapat meningkatkan produktivitas nasional, dan (3) Dapat mengurangi pengangguran 

(Riyanto, 2009). 
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Profil SMKN 6 Surabaya 

SMKN 6 Surabaya adalah Sekolah Menengah Kejuruan dengan status Negeri yang 

terletak di Jalan Margorejo Nomor 76, Wonocolo, Surabaya. SMKN 6 Surabaya terdiri 

dari sembilan kompetensi keahlian, antara lain: (1) Jasa Boga, (2) Patiserti, (3) Busana 

Butik, (4) Kecantikan Rambut, (5) Kecantikan Kulit, (6) Akomodasi Perhotelan, (7) 

Usaha Perjalanan Wisata, dan (8) Multimedia, dan (9) Akuntansi.  Kompetensi keahlian 

Jasa Boga hingga Multimedia terakreditasi A pada tahun 2014, sendangkan untuk 

kompetensi keahlian Akuntansi belum diaktreditasi. Berikut ini adalah tabel data peserta 

ujian dan penelusuran lulusan SMKN 6 Surabaya. 

Tabel 1 Data Peserta Ujian 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: SMKN 6 Surabaya) 

Tabel 2 Data Penelusuran Lulusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: SMKN 6 Surabaya) 

 

Kondisi Angkatan Kerja di Indonesia 

Indonesia saat ini dalam tahap pembangunan dimana Indonesia memiliki jumlah 

penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tua yang 
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mandiri. Untuk mengoptimalkan manfaat yang terkait dengan rasio kemandirian yang 

randah ini, pemerintah perlu memperluas investasinya di bidang pendidikan dan pelatihan 

keterampilan, terutama karena pekerja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi 

dapat menikmati upah yang lebih besar dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini 

sangat penting, karena ada bukti bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang 

mengalami kekurangan pekerja terampilan dan kelebihan tenaga kerja (ILO, 2015). 

Bukti menunjukkan bahwa permintaan akan pekerja dengan kualifikasi tinggi 

melampui suplai tenaga kerja yang ada, sedangkan suplai tenaga kerja yang berlebihan 

untuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP dan SLTA Umum. Hal 

tersebut menimbulkan situasi dimana lowongan kerja di Indonesia yang diisi dengan 

pekerja yang kurang memenuhi syarat. Mengurangi ketidakcocokan keterampilan 

merupakan hal yang penting untuk memperkuat daya saing dan produktivitas 

perekonomian Indonesia. Saat ini Indonesia mengalami modernisasi permintaan akan 

pekerja berpendidikan tinggi yang akan terus berkembang (ILO 2015).  

Pasar tenaga kerja Indonesia terus mengalami perkembangan sepanjang tahun 2014 

dan 2015, hal tersebut terbukti dengan peningkatan jumlah pekerjaan dan penurunan 

angka pengangguran terbuka. Agustus 2014 diperkirakan bahwa jumlah penduduk 

Indonesia mencapai sebesar 252,7 juta jiwa, dimana 121,9 juta diantaranya menjadi 

bagian dari angkatan kerja. Jumlah pekerjaan meningkat sebesar 1,7 persen dari bulan 

Agustus 2013 hingga Agustus 2014, sedangkan angkatan kerja meningkat sebesar 1,4 

persen pada periode yang sama. Tren ini menunjukkan adanya penurunan pengangguran 

terbuka dalam presentase penduduk angkatan kerja. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan 

indikator pasar tenaga kerja di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh BPS dan 

dipublikasikan oleh ILO (2015).  
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Tabel 3 Indikator Pasar Tenaga Kerja 

(Sumber: ILO 2015) 

Tabel 4 di bawah ini menggambarkan tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

pekerja yang berdasarkan kelompok usia pada Februari 2015. Tabel ini memperlihatkan 

bahwa latar belakang pendidikan merupakan persoalan struktural dan dibutuhkan waktu 

yang lama untuk mengubah profil pendidikan suatu bangsa (ILO, 2015). 

Tabel 4 Pendidikan yang Ditamatkan oleh Pekerja Berdasarkan Kelompok Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber ILO, 2015) 

 

Pada tabel 4 menunjukkan situasi ketidakcocokan keterampilan antara penawaran 

da permintaan akan tenaga kerja. Tren yang dilaporkan oleh dinas Ketenagakerjaan dan 

Sosial tahun 2014 menyoroti kurangnya pekerja terampil dan surplus tenaga kerja di 

Indonesia. Data yang diperoleh dari pusat layanan Kerja Kementrian Ketenagakerjaan 

menunjukkan bahwa pengangguran terbuka di Indonesia sebagian dikarenakan 
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ketidakcocokan keterampilan antara pencari kerja terdaftar dengan lowongan kerja 

terdaftar. Analisa dari data tersebut menunjukkan bahwa permintaan akan tenaga kerja 

yang memiliki pendidikan tertier melampaui suplai tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja 

yang berlebihan terjadi pada mereka yang memiliki pendidikan SLTP dan SLTA Umum 

dibandingkan jumlah lowongan kerja yang membutuhkan latar belakang pendidikan 

tersebut (ILO, 2015). 

Mengurangi ketidakcocokan keterampilan merupakan hal yang penting untuk 

memperkuat daya saing dan produktivitas perekenomian Indonesia. Banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan. Mengembangkan sistem pendidikan 

dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk mengatasi permaslahan ini. Pemerintah, 

pekerja, dan pengusaha berperan penting di dalam mengembangkan sistem keterampilan, 

serta sistem informasi pasar tenaga kerja dan layanan penempatan kerja yang efektif (ILO, 

2015). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini, yaitu deskriptif kuantitatif. Kata deskriptif berasal dari bahasa 

latin “descriptivus” yang berarti uraian (Mukhtar, 2013). Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek 

penelitian pada suatu periode tertentu. Kuantitatif merupakan pengumpulan dan 

pengukuran data yang berbentuk angka-angka (Sukmadinata, 2013). Penelitian 

penelusuran lulusan siswa SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana angkatan 2016 akan 

mengumpulkan dan menguraikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 

lulusan siswa tersebut setelah lulus dari SMKN 6 Surabaya. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMKN 6 Surabaya dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). 

2. Waktu  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 hingga Sepetember 2016. 
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Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subek Penelitian: Lulusan siswa SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana angkatan 

2016. 

2. Obyek Penelitian: Karir lulusan SMKN 6 Surabaya angkatan 2016. 

 

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Penelitian kuantitatif pada penelitian ini merupakan penelitian noneksperimental 

yang menggunakan wawancara terbuka dan angket sebagai teknik pengumpulan data. 

Penyebaran angket dan wawancara terbuka dilakukan kepada 18 lulusan siswa SMKN 6 

Surabaya jurusan Tata Busana angkatan 2016. Data yang berupa tanggapan dari siswa 

dengan jawaban ya memiliki bobot 1 sedangkan jawaban tidak memiliki bobot 0. Untuk 

mengetahui total tanggapan siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Jawaban ‘Ya’ n x 1  

Jawaban ‘Tidak’ n x 0 + 

∑ Jawaban Responden   

 

Setelah melakukan penjumlahan jawaban responden langkah selanjutnya adalah 

menentukan persentase tanggapan siswa dengan menggunakan rumus: 

𝑃𝑅𝑆 =
∑ 𝑆𝑅

∑ 𝑆𝑇
× 100% 

Keterangan: 

𝑃𝑅𝑆 = Persentase respon siswa 

∑ 𝑆𝑅= Jumlah total jawaban responden 

∑ 𝑆𝑇= Jumlah total nilai tertinggi responden 

(Widoyoko, 2012: 110) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengumpulan angket dari 63 lulusan SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana 

angkatan 2016 menunjukkan bahwa 87,3 persen lulusan melanjutnya ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, yaitu tingkat universitas. Lulusan yang melanjutkan ke 

tingkat universitas mengambil jurusan Tata Busana sebesar 31,74 persen, sedangkan 
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lulusan yang mengambil jurusan selain Tata Busana sebesar 55,55 persen. 

Lulusan  SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana angkatan 2016 yang bekerja 

sebesar 79,37 persen. Jumlah lulusan yang bekerja tersebut sekitar 66,67 persen kuliah 

sambil bekerja dan 20,63 persen hanya bekerja. Lulusan yang bekerja dalam bidang 

busana sebesar 55,55 persen, sedangkan yang bekerja diluar bidang busana sebesar 28,6 

persen.  

Berdasarkan hasil data tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar lulusan  SMKN 

6 Surabaya jurusan Tata Busana angkatan 2016 melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, yaitu ke universitas, namun sebagian besar tidak memilih jurusan tata busana. 

Sebagian besar lulusan kuliah sambil bekerja, dari total keseluruhan yang bekerja, yang 

bekerja dalam bidang busana memiliki jumlah yang cukup tinggi. 

Lulusan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas dan yang bekerja 

diluar bidang busana disebabkan oleh  faktor kurangnya minat di dalam bidang busana, 

namun ada beberapa lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas 

disebabkan oleh faktor kurangnya biaya, sehingga harus bekerja terlebih dahulu yang 

tidak sesuai dengan bidangnya untuk mengisi waktu luang dan pendapatan yang diperoleh 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

KESIMPULAN 

Simpulan 

Hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan teknologi dan 

kejuruan, serta kriteria keberhasilan dari pendidikan teknologi dan kejuruan telah sesuai 

dengan kondisi yang terdapat di SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana angkatan 2016. 

Tingginya jumlah lulusan yang yang bekerja, meskipun pada tingkat pendidikan 

universitas yang tidak memilih jurusan busana, namun jumlah siswa yang bekerja dan 

kuliah dalam bidang busana masih tetap tinggi. Berdasarkan hasil data tersebut, jurusan 

busana dapat memenuhi tenaga kerja dengan pendidikan tertier dan mengurangi 

ketidakcocokan antara keterampilan dengan jenis pekerjaan. 

Saran 

1. Lulusan SMKN 6 Surabaya yang melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas dan 

bekerja dalam bidang busana dapat lebih mengembangkan keterampilan agar dapat 
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memenuhi kebutuhan tenaga terampilan yang merupakan salah satu faktor penunjang 

dari produktivitas perekonomian Indonesia. 

2. Lulusan SMKN Surabaya yang bekerja dalam bidang busana sebaiknya mencoba 

untuk medirikan usaha dalam bidang busana agar mampu menyerap tenaga kerja 

terampil dan mengurangi tingakt pengangguran, sehingga kriteria keberhasilan dari 

pendidikan teknologi dan kejuruan dapat dicapai. 
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ABSTRAK 

 

Pembelajaran abad 21 ditandai dengan pembelajaran dalam masa 

pengetahuan (knowledge age). Komputer menjadi alat baru untuk 

berkomunikasi. Salah satu materi yang sangat penting adalah mempelajari 

bagaimana berkomunikasi baik menggunakan komputer. Computer-mediated 

communication (CMC), menjadi bagaian penting yang digunakan untuk 

menjembatani komunikasi melalui media berbasis komputer dalam konteks 

pendidikan. CMC merupakan setiap komunikasi manusia yang terjadi melalui 

penggunaan dua atau lebih perangkat elektronik. CMC menawarkan peluang 

baru bagi peserta didik untuk menciptakan komunitas yang memungkinkan 

untuk belajar lebih aktif. CMC seperti e-mail, blog, papan buletin komputer dan 

forum diskusi elektronik, telah dianggap sebagai fasilitator yang memungkinkan 

siswa untuk belajar secara kolaboratif. 

 

Kata kunci :  blended , mobile , web based learning, communication, 

mediation, computer 

 

PENDAHULUAN  

Perubahan transisi dari masyarakat industri ke masyarakat berbasis pengetahuan 

(knowledge age) mempengaruhi beberapa aspek baik budaya maupun pendidikan. 

Perubahan itu juga turut memengaruhi berbagai keterampilan yang perlu dikuasai siswa 

agar bisa sukses di masa depan. Di abad ke 21 ini, pendidikan menjadi semakin penting 

untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, 

keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja, dan 

bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills). 

Keterampilan yang perlu dikuasai siswa adalah keterampilan abad 21. 

Keterampilan abad 21 adalah (1) life and career skills, (2) learning and innovation skills, 

dan (3) Information media and technology skills. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum 

dalam sebuah skema yang disebut dengan pelangi keterampilan pengetahuan abad 21/21st 

century knowledge-skills rainbow (Trilling dan Fadel, 2009). Skema tersebut diadaptasi 

oleh organisasi nirlaba p21 yang mengembangkan kerangka kerja (framework) 

pendidikan abad 21 ke seluruh dunia melalui situs www.p21.org yang berbasis di negara 
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bagian Tuscon, Amerika. Adapun konsep keterampilan abad 21 dan core subject 3R, 

dideskripsikan berikut ini. Gambar 1 menunjukkan skema pelangi keterampilan-

pengetahuan abad 21. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21  

Sumber: (Trilling and Fadel, 2009:47). 

 Keterampilan yang banyak digunakan adalah keterampilan untuk memahami 

teknologi dan media informasi. Keterampilan memahami teknologi dan media informasi 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Keterampilan Teknologi dan Media Informasi 

Keterampilan Abad 21 Deskripsi 

Keterampilan teknologi dan media 

informasi 
1. Literasi informasi: siswa mampu 

mengakses informasi secara efektif 

(sumber nformasi) dan efisien 

(waktunya); mengevaluasi informasi yang 

akan digunakan secara kritis dan 

kompeten; mengunakan dan mengelola 

informasi secara akurat dan efektf untuk 

mengatasi masalah. 

2. Literasi media: siswa mampu memilih dan 

mengembangkan media yang digunakan 

untuk berkomunikasi. 

3. Literasi ICT: siswa mampu menganalisis 

media informasi; dan menciptakan media 

yang sesuai untuk melakukan komunikasi. 
Sumber: Trilling dan Fadel (2009:50) 

 Pada masa keterampilan teknologi dan media informasi pendidik harus 

menciptakan lingkungan belajar yang menghormati di mana pengalaman hidup siswa 

dihargai dan didorong dari banyak sudut pandang (Hobb, 2010: 21). Rencana Hobbs 

mengutip National Association for Media Literacy Education (2007) dan Partnership for 

21st Century Skills (2009). Keterampilan digital dan literasi media dapat digunakan untuk 

mengaktifkan pemikiran mandiri, dialog otentik, kolaborasi, refleksi, kreativitas, dan 
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tanggung jawab sosial yang diterapkan pada praktik menanggapi, menciptakan dan 

berbagi pesan. 

Komunikasi adalah transfer informasi yang bermakna dari satu orang kepada 

orang yang lain (Rogers, 1995:314). Hovland (1999:4), lebih lanjut menyatakan bahwa 

komunikasi adalah proses individu (komunikator) mentransfer stimuli (umumnya berupa 

simbol verbal) untuk memodifikasi perilaku individu yang lain (komunikate). Agar lebih 

tampak proses yang terjadi dalam komunikasi dan komponnen-komponen yang terlibat 

di dalamnya, Lasswell (dalam Onong Ucahyana, 1999:10)   mengemukakan  sebuah  

paradigma,  yang menyatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah 

dengan menjawab pertanyaan: Siapa mengatakan apa dengan saluran yang bagimana 

kepada siapa dan dengan efek apa. 

Perkembangan teknologi memberikan imbas yang besar terhadap perkembangan 

media komunikasi. Apabila sebelumnya yang tergolong media   massa hanya  radio, 

televisi, atau surat kabar, belakangan media massa sudah mencakup jaringan komputer. 

Sejak itu, dikenal istilah komunikasi bermedia komputer, yang diartikan sebagai 

bermacam-macam teknik yang memungkinkan manusia berkomunikasi melalui  jaringan  

komputer (Romizowsky & Mason, 1996: 434). 

 Teknologi baru dilengkapi dengan beberapa materi pendidikan untuk khalayak 

yang lebih luas dari sebelumnya, memperkenalkan cara baru komunikasi. Internet dan 

teknologi yang terkait menawarkan desainer instruksional, pendidik, dan peluang 

pustakawan untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif untuk untuk siswa. 

Inovasi teknologi memberikan harapan bahwa ICT baru dapat memberikan dampak 

positif di negara berkembang. Ekspetasi yang tinggi juga diarahkan pada perkembangan 

mobile technology. Teknologi baru untuk computer-mediated communication (CMC) 

memiliki potensi untuk menghasilkan pendekatan yang efektif untuk pendidikan dengan 

mengintegrasikan diri ke dalam arus utama instruksi dalam konteks di mana guru dan 

siswa sama-sama ingin mengadopsi teknik komunikasi baru. CMC dapat dimanfaat 

dengan baik dalam dunia pendidikan ketika dapat mengeksplorasi  kaitanya dengan 

pendidikan. 

Secara teknis, computer-mediated communication (CMC) dikenal telah ada sejak 

komputer digital elektronik pertama diciptakan (beberapa waktu selama Perang Dunia II), 

atau setidaknya sejak pertukaran pertama yang tercatat prototype email di awal 1960-an. 
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Hingga saat ini banyak orang yang telah berkomunikasi menggunakan teknologi 

komputer (Turlow, 2004:14). Hal ini tampaknya mencakup baik mekanisme pengiriman, 

berasal dari teori komunikasi, dan pentingnya interaksi masyarakat teknologi dan proses 

mediasi (Naughton, 2000). Studi mengenai CMC juga dapat melihat proses dari berbagai 

perspektif teoritis interdisipliner dengan fokus pada beberapa kombinasi dari orang, 

teknologi, proses, atau efek dari penggunaan CMC (Desember, 1996). 

CMC menyediakan untuk proses interaksi kompleks antara peserta. CMC 

menggabungkan sifat permanen komunikasi tertulis (yang dengan sendirinya memiliki 

implikasi untuk proses penelitian) dengan kecepatan, dan dinamika komunikasi lisan, 

misalnya melalui telepon. Kemungkinan interaksi dan umpan balik yang hampir tak 

terbatas, dan tidak dibatasi karena mereka dalam beberapa bentuk " electronic page 

turning" dari instruksi computer. Hal ini hanya kreativitas, imajinasi, dan keterlibatan 

pribadi peserta,yang membatasi potensi diskusi online. Potensi untuk interaksi di 

lingkungan CMC adalah baik lebih fleksibel dan berpotensi lebih kaya dari dalam bentuk 

lain dari pendidikan berbasis komputer. Aspek tekstual CMC, dan khususnya dari 

asynchronous CMC, mendukung kemungkinan refleksi yang lebih besar dalam komposisi 

CMC daripada yang terlihat dalam berbagai bentuk wacana lisan, dengan implikasi untuk 

tingkat pembelajaran (Romiszowski and Mason, 1994:398). 

CMC dapat digunakan pada pembelajaran SMK Bidang Keahlian Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), program keahlian teknik komputer dan informatika di 

SMK karena program tersebut berkaitan langsung dengan pembelajaran berbasis 

komputer maka penting untuk mengetahui bagiamanakah berkomunikasi dan 

memanfaatkan teknologi komputer dengan baik. Adapun pembagian program 

pembelajaran keahlian teknik komputer dan informatika memiliki kompetensi keahlian  

teknik komputer dan jaringan, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, dan 

kompetensi keahlian multimedia. 

Perkembangan internet dan computer-mediated communication (CMC) memiliki 

pengaruh signifikan pada pendidikan tinggi dalam 30 tahun terakhir (Hendley, 2000). 

Perkembangan internet dimulai dengan pengembangan ARPANET pada tahun 1969 dan 

yang merupakan perkembangan  dari Internetwork Protocol (IP) pada tahun 1974, pada 

akhir 1980-an dan awal 1990-an komputer dengan akses internet menjadi barang yang 

terdapat pada rumah tangga (AlemaÏn & Wartman 2008,14-15). Setelah internet 
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berkembang maka muncul pengguna umum terutama konsumen informasi, dengan 

menggunakan Browser (Mosaic pada tahun 1990, Netscape, Internet Explorer, Firefox 

dan lain-lain) memungkinkan non-spesialis untuk memuat dan tampilan halaman web 

yang relatif mudah, tetapi saat ini, masih butuh pengetahuan khusus untuk benar-benar 

membangun sebuah halaman web (p. 17). Pengembangan dari apa yang telah bergantian 

disebut "Web 2.0" dan "web partisipatif" telah secara dramatis mengubah sifat Internet. 

Teknologi baru mulai dikembangkan yang memungkinkan orang-orang dengan 

sedikit atau bahkan tidak ada pengetahuan pemrograman untuk membuat dan mengirim 

konten mereka sendiri secara on line. Email, merupakan versi awal dari CMC, mulai 

dilengkapi dengan teknologi Web 2.0 yang tidak hanya memungkinkan pengguna pemula 

untuk membuat konten, tapi juga menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk 

komentar pada konten lain dan untuk berkomunikasi dengan pemilik situs lain (Pankl & 

Ryan, 2008,847). Komunikasi bermedia komputer, baik intranet maupun internet,  

merupakan inovasi baru. Internet merupakan kecenderungan sistem komunikasi di masa 

mendatang dengan berbagai keunggulan. Moore & Taylor (1996: 71) yang mengatakan  

bahwa pembelajaran dengan komunikasi bermedia komputer bisa mendorong pertukaran 

ide, meningkatkan partisipasi, meningkatkan keinginan untuk mencoba, dan 

meningkatkan kerjasama. Cristine Steeples (1999: 243) menambahkan bahwa 

komunikasi bermedia komputer dalam pembelajaran dapat meningkatkan fleksibilitas 

dalam kegiatan bertukar informasi. 

Penggabungan teknologi berbasis komputer ke dalam dunia pendidikan dan 

perpustakaan juga tidak ada yang baru. Dari penggantian kartu katalog dengan Online 

Public Access Catalog (OPAC) untuk pengajuan tugas melalui email, e-textbooks dan 

ejournals, sistem kursus manajemen, dan pendidikan jarak jauh berbasis web, dunia 

elektronik telah dengan cepat memasukkan dirinya ke dalam arena pendidikan tradisional 

selama bertahun-tahun. Sama seperti harus beradaptasi dengan lanskap teknologi , 

sehingga harus mempersiapkan siswa untuk pendidik yang bekerja di dunia di mana 

pemahaman CMC sangat penting untuk keberhasilan profesional. Bahkan, siswa harus 

siap untuk bekerja dalam masyarakat global di mana berkomunikasi dengan tim di seluruh 

dunia melalui media online adalah hal yang biasa (Ryan, 2011). 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa teknologi komunikasi memegang peranan 

penting dalam proses dan praktek komunikasi. Masyarakat mengkonsumsi informasi dan 
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masyarakat pula yang memproduksinya, sadar atau tidak sadar, kita menjadi bagian dari 

suatu unit yang disebut masyarakat informasi (Straubhaar, Larose, Davenport: 2011). 

Menurut definisi Webster, masyarakat informasi memenuhi beberapa kriteria sebagai 

berikut: 1) technological, yang artinya masyarakat informasi mengandalkan inovasi 

teknologi yang selalu berkembang; 2) economic, masyarakat informasi membagi industri 

komunikasi dalam lima bidang, yaitu  edukasi, media komunikasi, mesin informasi, dan 

pelayanan informasi; 3) occupational, perubahan teknologi komunikasi yang terjadi 

menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan lapangan pekerjaan di bidang 

komunikasi informasi; 4)spatial, masyarakat informasi memiliki jaringan informasi yang 

terhubung dengan waktu dan ruang; 5) cultural, masyarakat informasi mengalami transisi 

perputaran sosial budaya dalam kehidupannya akibat informasi yang ditawarkan oleh 

berbagai media yang ada (Webster, 1995:621).   

Net generation menggunakan jaringan secara luas dan bersosialisasi. Dalam 

kehidupan pribadi mereka, daftar teman, komunitas virtual, dan jaringan sosial seperti 

Flickr atau Orkut banyak digunakan. Beberapa bentuk interaksi sosial selalu bertengger 

di puncak daftar-percakapan, kolaborasi, bermain game, dan sebagainya. Praktek desain 

software ditembak melalui komputer-sebagai-kotak asumsi, sementara perilaku yang 

sebenarnya dekat komputer-sebagai-pintu, memperlakukan perangkat sebagai pintu 

masuk ke ruang sosial (Shirky, 2004). Pada era modern yang dibutuhkan adalah 

kecerdasan komunikatif. Untuk menjadi intelek adalah komunikatif, harus beactive, 

praktis, terlibat dalam penggunaan media elektronik. Kecerdasan komunikatif merupakan 

rangka dalam menciptakan praktik komunikasi (Taylor & Saarinen, 1994: 2). 

 Komunikasi dan teknologi internet menyediakan potensi komunikatif tingkat 

tinggi melalui asynchronous interaksi pilihan desain (Garrison dan Anderson 2003). Dari 

perspektif akses, peserta didik mampu mempertahankan keterlibatan dalam sebuah 

komunitas pelajar kapan dan di mana mereka memilih. 

 Tujuan dari pengalaman pendidikan, apakah itu online, tatap muka, atau campuran 

dari keduanya, adalah struktur pengalaman pendidikan untuk mencapai hasil belajar yang 

ditetapkan. Dalam konteks ini, interaksi harus lebih terstruktur dan sistematis. Dimensi 

kualitatif diperkenalkan 

di mana interaksi dipandang sebagai komunikasi dengan maksud untuk mempengaruhi 

berpikir secara kritis dan reflektif. Beberapa berpendapat bahwa dalam pendidikan tinggi, 



 

891 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

berharga dan bahkan perlu untuk menciptakan sebuah komunitas penyelidikan di mana 

interaksi dan refleksi yang berkelanjutan; di mana ide-ide bisa dieksplorasi dan dikritik; 

dan di mana proses penyelidikan kritis dapat scaffolded dan model. Interaksi di 

lingkungan seperti itu melampaui interaksi sosial dan pertukaran informasi sederhana. 

Sebuah komunitas Permintaan harus mencakup berbagai kombinasi interaksi antara 

konten, guru, dan siswa (Anderson dan Garrison 1997; Moore 1989). 

 Beberapa teknologi yang merupakan penerapan CMC dalam dunia pendidikan 

adalah: 

1. Menggunakan Networking untuk Connecting dengan Siswa 

 Berbagai bentuk teknologi Web 2.0 hanya dibatasi oleh imajinasi dari yang 

menciptakan account tersebut. Dari situs seperti MySpace dan Facebook, dimana 

pengguna membuat profil menghadirkan online face untuk dunia, untuk dunia virtual di 

mana pengguna digital merupakan representasi diri, atau "avatar," yang bisa berinteraksi 

dengan orang lain dalam sebuah dunia digital, teknologi CMC terdapat pada semua 

aplikasi berbasis online. Email merupakan teknologi penting untuk CMC, email dapat 

digunakan untuk membuat account yang berkaitan dengan SNS (Social Network Sites). 

Selain email dapat digunakan juga media online seperti facebook, twitter, and virtual 

worlds dalam dunia pendidikan (Ryan, 2011:2). Jejaring sosial (social networking) 

menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diteliti, karena dengan seiring 

perkembangannya segala macam aktifitas dan kegiatan dapat diterapkan, salah satunya 

sebagai media pendidikan. Social networking memiliki pengertian: pranata sosial yang 

terdiri dari beberapa elemen baik individu maupun organisasi.  

a. Facebook 

Penggunaan aplikasi facebook dalam praktek sehari-hari banyak siswa 

menggunakan facebbok baik via mobile maupun web (Pimmer, 2012). Universitas 

menggunakan facebook untuk memberikan pengumuman penerimaan kepada calon 

mahasiswa. Facebook sebagai metode penjangkauan kepada calon mahasiswa, dan 

asosiasi alumni sebagai cara untuk tetap berhubungan dengan mereka (AlemaÏn & 

Wartman, 2008, hal. 105). Hal ini sangat relevan bila menggunakan jejaring sosial untuk 

membahas tugas siswa (Ryan, 2011:4). 

Facebook adalah salah satu jejaring sosial berbasis web yang terintegrasi dengan 

berbagai aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya, mulai 
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dari pendidikan, bisnis, entertaiment banyak dikembangkan disitus jejaring sosial ini. 

Aplikasi yang terus dikembangkan sekarang diharapkan fungsi dari situs jejaring sosial 

seperti facebook tidak hanya sekedar update status saja, melainkan lebih ke kolaborasi 

aplikasi (collaboration applications) dan berbagi informasi (information sharing) lebih 

ditonjolkan sehingga tujuan dari e-learning benar-benar bisa dimanfaatkan (Arihasty, 

2010). 

 Contoh pembelajaran via facebook yang berkaitan dengan teknologi informasi 

dan komunikasi adalah: 

 

Gambar 2 Group Facebook PHP Indonesia 

Sumber: (https://www.facebook.com/groups/35688476100) 

 

Gambar 3 Group Facebook Programmer VB.Net Indonesia 

Sumber: (https://www.facebook.com/groups/programervbnetindonesia/) 

 

Gambar 4 Group Facebook Programmer C++ Indonesia 

Sumber: (https://www.facebook.com/groups/128191661072/) 
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Tabel 2 Link facebook yang digunakan untuk pembelajaran pemrograman 

No Nama Bahasa Pemrograman Link facebook Group 

1 PHP Indonesia https://www.facebook.com/groups/35688476100 

2 Forum Java Programmer 

Indonesia 

https://www.facebook.com/groups/ForumJavaIndonesia/ 

3 Komunitas Penggemar 

Pemrograman Delphi 

Indonesia 

https://www.facebook.com/groups/kppdi/ 

4 Visual Basic Indonesia https://www.facebook.com/groups/VisualBasicIND 

5 Javascript Indonesia https://www.facebook.com/groups/sencha.indo.admin/ 

6 NodeJS Indonesia https://www.facebook.com/groups/121311681337610/ 

7 MATLAB Indonesia https://www.facebook.com/groups/570918222980206/ 

8 Ruby Indonesia https://www.facebook.com/groups/ruby.indo/ 

 

b. Twitter 

  Teknologi CMC yang telah menginfiltrasi ranah pendidikan tinggi adalah layanan 

Twitter. Dikreditkan dengan mempopulerkan konsep microblogging, Twitter 

memungkinkan pengguna untuk mengirim potongan informasi atau berita, yang disebut 

tweets, masing-masing berisi 140 karakter atau kurang, mirip dengan pesan teks mobile. 

Pengguna juga bisa menjadi followers dari pengguna Twitter lainnya, untuk menerima 

tweet teman-teman mereka pada halaman Twitter mereka sendiri. Twitter dapat digunakan 

untuk apa pun dari merinci minutia hidup sehari-hari seseorang untuk melaporkan berita 

seperti yang terjadi, dan segala sesuatu di antaranya. Layanan yang menyediakan 

multimedia hosting dengan Penyingkat URL seperti TinyURL dan bit.ly mulai 

dikembangkan dalam menanggapi batas 140 karakter tweet dan beberapa pesan SMS, 

dengan singkat URSS memungkinkan pengguna untuk berbagi link, gambar, dan video 

tanpa melebihi batas karakter (Ryan, 2011:5). 

 Seperti Facebook, banyak universitas yang mendirikan account Twitter untuk 

berbagai tujuan. Banyak universitas sekarang memiliki satu atau lebih Twitter feed, 

memperbarui pengikut mereka dalam ledakan singkat dari informasi dengan layanan 

berita, kampus terkait, peristiwa, dan skor olahraga. Perpustakaan universitas juga telah 

mengembangkan feed Twitter, yang dapat digunakan untuk mengumumkan perubahan 

jam perpustakaan, layanan yang tersedia melalui program outreach, dan peristiwa yang 

terjadi di perpustakaan, sementara juga mempromosikan buku baruatau pembelian basis 

data, pameran, dan koleksi yang unik (DeVoe, 2009). 

Twitter juga memiliki potensi besar sebagai alat komunikasi dalam pendidikan 

jarak jauh berbasis komputer. Twitter memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk 
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membuat list dari pengguna lain, untuk dikelompokkan bersama di feed terpisah. Daftar 

masing maka mungkin berlangganan oleh pengguna lain. Jika instruktur membuat daftar 

rekening siswa dalam kelas tertentu, dan memiliki siswa yang berlangganan, daftar 

mampu menjadi forum untuk berbagi dan diskusi antar anggota kelas. List Twitter bisa 

digunakan oleh instruktur untuk memasukkan link program-relevan dan berita, pengingat 

tugas, dan untuk mengusulkan pertanyaan diskusi. Siswa dapat menggunakan daftar 

untuk mengajukan pertanyaan satu sama lain dan kepada instruktur, untuk berbagi 

wawasan material, dan untuk menghubungkan antar anggota kelas. Reply merupakan 

fungsi di Twitter memungkinkan tweet dikirim ke pengguna tertentu serta untuk daftar 

secara keseluruhan (Ryan, 2011:6). Contoh penggunaan twitter adalah seperti gambar 5, 

account tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan infromasi mengenai jaringan baik 

materi maupun info kursus yang dilakukan oleh CISCO. 

 

Gambar 5 Account twitter Cisco 

 

c. Mobile Applications 

 Aplikasi mobile menjadi lebih relevan dengan pendidikan tinggi dengan rilis dan 

popularitas ekstrim smart phone seperti sebagai BlackBerry, iPhone, dan Android. Jauh 

lebih dari sekedar ponsel, perangkat mobile terhubung secara nirkabel ke Internet dan 

dapat menjalankan sejumlah aplikasi perangkat lunak yang khusus dirancang untuk 

platform mobile. Banyak perguruan tinggi dan universitas sudah menggunakan aplikasi 

yang relevan yang dirancang untuk berkomunikasi dengan siswa dan para pemangku 

kepentingan mereka (Ryan, 2011:10). 

Perangkat mobile canggih seperti smart phone sangat populer di kalangan orang-

orang terutama karena mereka merupakan jaringan nirkabel dan portabel. Fungsi tersebut 

memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi pada saat bergerak. Oleh karena itu smart 

phone sangat populer adalah konsekuensi dari kemampuan mereka untuk berfungsi pada 
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beberapa tingkat. Selain itu, persaingan komersial di industri perangkat mobile memaksa 

produsen untuk menjadi sangat inovatif, terus-menerus berjuang untuk memperkenalkan 

fitur baru yang dapat memberi mereka keunggulan kompetitif (El-Hussein and Cronje, 

2010). Belajar membuat mobile aplikasi untuk pendidikan maka akan memberikan 

manfaat lebih buat siswa, berikut contoh daftar untuk belajar membuat mobile aplikasi 

menggunakan coding. 

Tabel3 Refrensi tempat belajar Mobile Aplikasi programming 

No Alamat Library Kegunaan 

1 Dicoding (https://www.dicoding.com/) 

 

Dicoding merupakan situs untuk mengumpulkan 

para developer, baik pemula hingga mahir untuk 

menciptakan aplikasi yang dapat membantu 

masyarakat sekitar. Beragam challenge yang telah 

dilaksanakan oleh Dicoding baik challenge 

mobile, web hingga virtual reality. 

2 CodeAndroid Indonesia 

(https://groups.google.com/d/forum/cod

eandroid-id) 

komunitas yang cocok bagi teman - teman untuk 

berdiskusi seputar Android Development, mulai dari 

bug, error code, ide untuk membuat sebuah aplikasi 

dan lain - lain 

3 Gookis studio 

(www.gookkis.com › Android) 

Gookkis Studio merupakan situs tempat untuk 

belajar Android Development. Mulai 

dari design, live tools, database,  

library hingga programming.  

Selain Android, Gookkis juga menyediakan tempat 

belajarArduino dan Unity 3D.  

4 Okedroid 

(www.okedroid.com/) 

Okedroid merupakan salah satu situs tempat kamu 

untuk belajar Android Development. Tutorial yang 

disuguhkan juga tidak kalah dengan Gookkis Studio. 

5 Indonesia Android Kejar 

(www.indonesiaandroidkejar.id/) 

Indonesia Android Kejar adalah serangkaian 

kegiatan belajar bersama (study group) untuk 

mendukung developer indonesia  dalam 

mengembangkan aplikasi mobile melalui 

kursus online Udacity dan pertemuan offline. 

Kegiatan ini dijalankan oleh developer dan 

komunitasnya. Kegiatan Indonesia Android Kejar ini 

dilaksanakan di lima kota besar seperti Jakarta, 

Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta 

 Adapun dapat membuat aplikasi tanpa menggunakan coding seperti pada situs 

pada tabel 

Tabel 4 Link membuat aplikasi android tanpa menggunakan coding 

No Alamat Library Kegunaan 

1 Appery.io satu situs yang pertama kali menawarkan pengembangan aplikasi mobile 

enterprise dengan backend service terintegrasi dan kaya akan plugin API 

yang akan menyederhanakan integrasi dengan service cloud dan sistem 

enterprise. Appery.io menggabungkan kemudahan pengembangan visual 

dengan kekuatan dari JavaScript untuk membuat aplikasi mobile di 

berbagai perangkat dengan cepat 

2 AppMachine gunakan untuk membuat aplikasi android maupun aplikasi iOS dengan 

tampilan yang professional. AppMachine menyediakan antarmuka drag and 

drop dan dikombinasikan bersama berbagai macam building block yang 

menawarkan beragam fitur seperti informasi, foto, video, dll. 
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3 AppMakr  membuat aplikasi Android berkualitas tanpa koding. Aplikasi yang dibuat 

juga dirilis atas nama kita bukan atas nama AppMakr. Kita bisa 

menggunakan AppMakr secara gratis dengan adanya iklan diaplikasi yang 

kita buat atau apabila tidak ingin ada iklan di aplikasi yang kita buat, serta 

fitur-fitur lainnya, kita bisa mendaftar disalah satu dari dua paket yang 

berbayar seharga $1 perbulan atau $9 perbulan. 

4 Appy Pie dapat membuat aplikasi Android tanpa koding. Tidak perlu ada yang 

dipasang atau diunduh, cukup dengan drag and drop untuk membuat 

aplikasi yang diinginkan. Setelah selesai aplikasi yan gdibuat dapat 

dipublish ke Play Store maupun Apple App Store. Selain Android dan iOS, 

aplikasi yang dibuat juga dapat berjalan di Blackberry, Windows dan 

Kindle. Situs seperti Mashable, Wired, TechCrunch, Forbes, Gigaom, 

ZDNet, TNW, dan VentureBeat pernah membahas Appy Pie dalam situsnya. 

5 GoodBarber  350 lebih ikon dengan desain yang sangat halus tersedia untuk digunakan, 

selain itu ada juga lebih dari 600 Font Google yang dapat dipilih untuk 

mempercantik tampilan aplikasi kita. Melalui situs ini kita bisa membuat 

aplikasi Android, iPhone, serta aplikasi web untuk mobile. 

 

2. Virtual Classroom 

 Virtual learning  menjadi suatu jalan yang popular untuk memfasilitasi metode 

pembelajaran bila model pembelajaran menggunakan tim kerja, kolaborasi,keputusan 

klinis, dan praktik klinik dalam pengaturan pelayanan kesehatan yang kompleks. Proses 

belajar mengajar yang menyenangkan terjadi bila pelajar secara aktiv terlibat dalam 

memproses informasi baru secara kognitif dalam suatu lingkungan yang mendukung 

interaksi mengenai tugas yang penuh manfaat. Penggunaan teknologi dapat sangat besar 

memfasilitasi kegiatan belajar yang menyenangkan (Kearsley & Shneiderman, 1999).   

 

Gambar 6 Virtual Learning kampus BINUS 

Sumber: (http://onlinelearning.binus.ac.id/sistem-informasi-ekstensi-d3-s1/) 

Kelas virtual yang dibuat kampus BINUS dalam bentuk online learning juga 

terdapat infromasi tentang jadwal, syarat, prosedur pendaftaran, biaya kuliah, dafatar 

nama dosen yang mengajar. 
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Tabel 5 Virtual Class yang Dikemas dengan Kursus Online 

No Alamat Library Kegunaan 

1 http://sekolahpintar.com/ Dengan sistem pembelajaran online ini, Sekolah Pintar 

berharap dapat memberikan dampak positif di dalam dunia 

pendidikan Indonesia yang dapat tersalurkan dengan cepat, 

mudah, dan kompeten. Demi terciptanya Indonesia Pintar 

sampai ke seluruh penjuru Negeri. 

2 https://www.udacity.com/ Untuk belajar pemrograman 

3 https://www.codeschool.com/ Untuk belajar pemorgraaman 

4 https://www.udemy.com/ Untuk belajar pemorgraaman 

5 http://www.dumetschool.com/ tempat Kursus Website, Web Design, SEO, Programming 

yang terletak di Jakarta 

6 http://www.karismaacademy.com/ Khusus Bahasa pemrograman 

7 http://pondokprogrammer.com/ Khusus Bahasa pemrograman 

 

3. Library resources untuk pembelajaran online abad 21  

Sejauh sumber daya perpustakaan yang bersangkutan, librarians memiliki kekhawatiran 

dasar yang sama untuk pengguna secara online seperti yang mereka lakukan untuk pengguna face-

to-face. Pustakawan memberikan para siswa dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk 

menyelesaikan kegiatan akademis. Pustakawan mencoba untuk memiliki bahan di tempat ketika 

para pengunjung membutuhkan mereka dalam bentuk yang mudah diakses. Jika itu tidak 

mungkin, perpustakaan memiliki mekanisme untuk cepat memperoleh bahan. Ketika pengguna 

jauh atau online, perpustakaan bertindak sebagai gateway digital untuk sumber daya, dengan 

proksi koneksi khusus. Setelah pada sebuah situs web perpustakaan, jelas, deskripsi mudah-follow 

dapat memberikan akses mulus ke bahan seperti e-book, e-journal, dan database online, serta 

tersedia secara bebas materi ilmiah. Ketika praktek ini diikuti, siswa online dapat dengan mudah 

menemukan perpustakaan sebagai sumber daya dan menempatkan mereka untuk digunakan 

(Stoerger, 2011: 15). 

Contoh library atau situs yang dapat digunakan untuk mencari refrensi tentang teknologi 

informasi dan komunikasi terlihat pada tabel 6. 

Tabel 6 Link penyedia refrensi library untuk programmer 

No Alamat Library Kegunaan 

1 https://jquery.com/ jQuery adalah sebuah library JavaScript. Dalam dunia 

pemrograman, library adalah kumpulan dari berbagai 

fungsi ‘siap pakai’ untuk memudahkan pembuatan sebuah 

aplikas 

2 opencv.org/ Untuk multicode processing menggunakan C++ 

3 https://www.codecademy.com/learn Codeacademy merupakan situs yang menyediakan sarana 

bagi yang ingin belajar secara interaktif mengenai Bahasa 

pemrograman. Code academy memeprkenalkan beberapa 

perintah sederhana serta dasar-dasar dalam Bahasa 

pemrograman. Pilihan Bahasa pemrograman seperti 

javascript, HTML and CSS, phyton dan Ruby 

4 https://www.codeplex.com/ Belajar Excel menggunakan the Open Office Xml format 

(xlsx) 
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5 https://www.python.org/ Untuk belajar Bahasa pemrograman phyton 

6 https://www.planet-source-

code.com/ 

Library terbesar untuk Bahasa pemrograman C++, ASP/VB 

Script, Delphi, Java, dotnet, PHP, SQL, Database 

7 http://www.sourceforge.net penyedia repository dan aplikasi open source terbesar di 

internet 

8 http://weberdev.com WeberDev merupakan salah satu penyedia resource paling 

menyeluruh bagi programmer PHP 

9 http://www.phpclasses.org PHP Classes merupakan situs yang berisi ribuan class PHP 

10 http://codewalkers.com Source PHP dalam berbagai kategori di antaranya Content 

Management, Database Related, Date and Time, 

Discussion Board, E-mail, File Manipulation, Link Farm, 

Searching, Site Navigation, User Management. Setiap 

pengunjung bisa memberikan rating dari setiap code 

(source) yang tersedia. Situs Codewalkers juga 

menyediakan forum diskusi, tutorial, review buku dan 

software 

 

4. E-portofolio dalam Pebelajaran Online 

 Hobbs (2010) lebih jauh, mendefinisikan media digital dan melek sebagai 

penggabungan dari keterampilan hidup yang diperlukan dalam dunia media jenuh hari 

ini. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk: (a) akses informasi; (b) menganalisis 

pesan dalam berbagai format; (c) membuat konten dalam berbagai bentuk; (d) 

mencerminkan sendiri perilaku dan komunikasi perilaku; (e) mengambil tindakan sosial 

dengan bekerja secara individual dan kolaboratif. 

 Kuncinya adalah untuk mempertahankan lingkungan belajar dan mengajar media 

yang kaya yang menggunakan beberapa media digital dan literacy. Untuk mencapai 

tujuan ini, pendidik harus menggunakan alat penilaian media yang kaya, seperti e-

portofolio. Selain itu, pendidik juga harus memperhatikan kebutuhan belajar orang 

dewasa dan menyelidiki apa yang membuat melek media sangat alami. Karena sebuah 

ePortfolio merupakan media elektronik, koleksi yang dipilih dari karya dengan tujuan dan 

sasaran yang jelas dan terpadu namun fleksibel (Rice, 2011: 62).  

T.L. Weidmer (dalam Walker, 2007: 2) mendefinisikan e-portofolio adalah 

electronic portfolio yang digunakan untuk koleksi pekerjaan secara elektronik termasuk 

didalamnya karya, kemajuan dan prestasi dalam satu atau lebih tempat. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Bobak (dalam Codone, 2006) yang menyebutkan e-portofolio 

sebagai web portofolio atau webfolio berisi informasi yang dikumpulkan, diorganisasikan 

dan disimpan dalam format elektronik. Walker (2007: 2) mengatakan bahwa konsep e-

portofolio hampir serupa dengan portofolio tradisional, keduanya berisi kumpulan 

pekerjaan seseorang yang dibuat untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, biasanya 
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portofolio tradisional menggunakan kertas (paper-based) seperti pekerjaan peserta didik 

dalam bentuk folder kertas dan binder sedangkan e-portofolio dapat dikatakan sebagai 

portofolio dalam bentuk digital atau elektronik. 

Chang (dalam Supraktiknya, 2012: 60) membedakan lima jenis item penting yang 

perlu dimasukkan ke dalam portofolio, baik secara tradisional dalam bentuk hardcopy 

maupun secara elektronik dalam bentuk softcopy, yaitu (1) hasil hasil belajar yang dipilih 

murid sendiri, (2) hasil-hasil refleksi murid, (3) tujuan tujuan yang dirumuskan dengan 

jelas, (4) sampel atau contoh hasil akhir sebuah karya (completed work) dan (5) contoh-

contoh nyata bukti terjadinya perkembangan murid. 

 

Gambar 7 Edmodo sebagai situs untuk menggunakan eportofolio dalam pembelajaran 

Sumber: https://www.edmodo.com/?language=id 

Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah untuk membangun kelas virtual 

berdasarkan pembagian kelas layaknya di sekolah. Desain tampilan yang dimiliki 

Edmodo hampir sama dengan desain tampilan Facebook. Dengan Edmodo, guru/ dosen 

dapat mengirim nilai, tugas, maupun kuis untuk siswa/ mahasiswa dengan mudah. 

Edmodo juga menyediakan fitur seperti gradebook, Fitur ini mirip seperti catatan nilai 

siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberi nilai kepada siswa secara manual maupun 

otomatis. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan lampiran file dan link. 

Biasanya file tersebut ber-ekstensi .doc, .ppt, .xls, .pdf dan lain-lain sehingga dapat 

digunakan sebagi eportofolio. Contoh situs penyedia eportofolio: 

http://www.epsilen.com,  http://www.digication.com/,  http://www.rcampus.com/, 

https://mahara.org. 

5. Video conference untuk Pembelajaran Siswa Aktif 

Belajar melalui video sangat menyenangkan karena siswa tidak akan bosan hanya 

belajar dikelas tetapi juga dapat belajar dimasaja dan kapan saja. Contoh pembelajaran 

melalui Video tutorial tentang pemrograman sudah banyak ditemui secara online, ada 

yang free seperti di sekolahkoding.com, ada juga yang berbayar seperti di belajarphp.net. 

Untuk situs belajar video conference dapat dilihat pada: 
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https://thenewboston.com/videos.php, https://belajarkoding.net/, 

https://www.sekolahkoding.com/ . Selain itu juga ada software untuk video conference 

seperti: ringcentral, zohoomeeting, join.me, clickmeeting, cisco weebex meeting center, 

adobe connect. 

 
6. Online Learning 

 Contoh pembelajaran online adalah untuk belajar mengenai dasar membuat 

web melalui situs http://www.w3schools.com/, selain itu juga dapat belajar mengenai 

HTML tutorial dan CSS Tutorial. 

 

Gambar 8 Online Learning pemrograman web dasar melalui w3schools 

Sumber: http://www.w3schools.com/ 

 

Tabel 7 situs penyedia belajar programming secara online 

No Alamat Library Kegunaan 

1 http://www.tutorialspoint.com/ situs yang di dedikasikan untuk belajar Membuat Fungsi 

pada JavaScript 

2 http://learnjavaonline.org/ Situs untuk belajar bahasa pemrograman java 

3 http://www.w3schools.com/ Menyediakan belajar dasar pemrograman mulai dari 

HTML/CSS (HTML5/CSS3), Javascript, PHP, ASP, 

XML, AJAX, jQuery 

4 laravel.com Laravel  merupakan framework PHP yang sedang banyak 

dibicarakan dikalangan web developer.Ketika kita ingin 

mempelajari bahasa pemrograman atau framework baru, 

baiknya kita mengunjungi situs resmi 

dari framework tersebut. Laravel memiliki dokumentasi 
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yang cukup jelas dan sangat lengkap, hal ini dapat 

membantu para web developer dalam mempelajari atau 

ketika mengalami kesulitan dalam membangun 

aplikasi web menggunakan Laravel. 

5 CodeAvengers.com belajar Javascript dan HTML 

6 Codecademy.com Mempelajari Javascript, HTML / CSS, PHP, Python, 

Ruby. sistem yang digunakan oleh penulis belajar lebih 

efektif. Di mana Anda akan memilih tugas sesuai dengan 

keinginan Anda. Dan ketika telah selesai, tugas lencana 

akan mendapatkan berdasarkan selesai. 

7 CodeCombat.com melatih konsep pemrograman sederhana CodeCombat 

seperti menghitung dan kondisi. Menggunakan sistem 

pembelajaran berbasis game RPG dengan berbagai 

karakter lucu seperti ksatria, ogre atau penyihir. 

  

CMC (Computer Mediated Communication) sangat penting untuk keberhasilan 

profesional. Bahkan, siswa harus siap untuk bekerja dalam masyarakat global di mana 

berkomunikasi dengan tim di seluruh dunia melalui media online adalah hal yang biasa . 

Email, merupakan versi awal dari CMC, kemudian berkembang ke dalam social network 

berupa facebook dan twitter yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan khususnya 

program keahlian teknik komputer dan informatika.Selain facebook juga terdapat 

pembelajaran berbasis mobile, atau lebih dikenal dengan mobile apps, karena maraknya 

perkembangan smartphone seperti android, ios. Kelas virtual juga menyediakan fasilitas 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk siswa menjadi aktif, siswa diminta mencariu 

materi sendiri kemudian belajar secara mandiri sehingga tidak mengandalkan 

pembelajaran yang hanya diberikan oleh guru dalam kelas. Contoh virtual learning adalah 

mengambil kuliah atau kursus online melalui situs-situs yang dapat dipercaya baik yang 

bersifat berbayar maupun gratis. Kebutuhan akan refrensi secara online juga menjadi 

pokok bahasan baru yang dapat dipelajari, salah satunya adalah kebutuhan library coding 

pada pemrorgraman komputer yang digunakan untuk mendukung fitur tambahan yang 

digunakan sesuai kebutuhan programmer. Contohnya bahasa C memiliki sejumlah fungsi 

pustaka yang berada pada file-file tertentu dan sengaja disediakan untuk mempercepat 

dan memudahkan penanganan berbagai hal (dalam pemrograman) dengan cara 

memanggil fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan didalam file-file tersebut. Dengan 

emmanfaatkan media online maka tidak akan kesulitan dalam mencari fitur fungsi 
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pustaka yang digunakan dalam Bahasa C. Perkembangan CMC juga sangat pesat pada 

bidang eportofolio, video conference, dan online learning. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru kejuruan 

elektro menghadapi masyarakat ekonomi asean, Metode penelitian yakni kajian 

pustaka dengan dilengkapi kenyataan yang ada. Hasil penelitian  menunjukan 

bahwa. Untuk meningkatkan sumber daya manusia faktor yang utama adalah 

Pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi 

kejuruan elektro  dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean perlu 

ditingkatkan melalui: Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang 

ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan, pelatihan yang dilaksanakan di 

institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi 

professional guru, Pelatihan melalui kemitraan sekolah  bekerjasama dengan 

institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelatihan melalui 

belajar jarak jauh, program pelatihan disusun secara berjenjang. Kursus singkat 

di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih 

meningkatkan kompetensi guru,. Pembinaan internal, Pembinaan profesi guru 

melalui pendidikan lanjut, Diskusi  diselenggarakan secara berkala dengan topik 

sesuai dengan masalah, Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar, 

Workshop, peningkatan kompetensi,.  penelitian tindakan Bahan ajar yang ditulis 

guru dapat berbentuk diktat, Pembuatan media pembelajaran, karya 

teknologi/seni.  

 

Kata kunci : kompetenso guru, MEA 

 

 

PENDAHULUAN 

Masa sekarang mau atau tidak mau Indonesia harus memasuki MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean), dengan demikian masyarakat negara-negara Asean akan  mudah masuk 

Indonesia. Hal ini bisa berdampak positif,  tapi dilain hal tidak sedikit juga dampak negatif 

bisa muncul. Bagus, menyatakan “kesiapan Indonesia sangat diperlukan menghadapi 

MEA bila tidak ingin Negara Indonesia akan menjadi pasar negara ASEAN lainnya” 

(Bagus Prasetyo, 2015:1). Pelaksanaan MEA tahun 2015 terdapat empat hal penting 

yakni: “Pertama, ASEAN sebagai pasar dan produksi tunggal. Kedua, pembangunan 

ekonomi bersama. Ketiga, pemerataan ekonomi. Keempat, perkuatan daya saing, 
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termasuk pentingnya pekerja  yang kompeten” (Dewi Wuryandari,  2014:14). 

Faktor utama menghadapi MEA yakni, mempersiapkan Sumber Daya Manusia 

yang handal, jika tidak dipersiapkan dengan matang akan ketinggalan dan warga negara 

Indonesia bisa menjadi tamu di rumah sendiri. Seperti yang ditekankan bagus, bahwa 

dengan adanya “pasar barang dan jasa secara bebas akan mengakibatkan tenaga kerja 

asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan 

tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan” (Bagus Prasetyo,  2015:2).  

Dewi, menyatakan bahwa “salah satu isu yang mengemuka terkait dengan 

implementasi MEA adalah kesiapan sumber daya manusia” (Dewi Wuryandani, 2014:13). 

Senada disampaikan Setuju, bahwa “hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi 

MEA adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal mampu bersaing dengan sumber 

daya manusia dari anggota MEA itu sendiri” (Setuju, 2015:3). Untuk itu berbagai bidang 

perlu mempersiapkan termasuk tenaga guru kejuruan elektro, jika tidak dipersiapkan 

dengan matang bisa terjadi berbagai hal negatif  muncul antara lain pengangguran akan 

meningkat, kemiskinan karena tidak dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari 

negara-negara ASEAN yang sumber daya manusianya tidak diragukan. Dewi, 

menyatakan bahwa “pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 

10 negara anggota ASEAN, termasuk ketidak siapan tenaga kerja trampil dalam 

menghadapi MEA 2015 (Dewi Wuryandani, 2014:15).  Untuk meningkatkan sumber daya 

manusia faktor yang utama adalah Pendidikan.  

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. 

Pendidikan di Indonesia perlu dipersiapkan dengan matang termasuk tenaga-tenaga kerja 

di bidang pendidikan kejuruan elektro. Jika dipersiapkan dengan matang maka 

masyarakat Indonesia dapat menyaingi negara-negara yang tergabung dalam Asean. Hal 

ini seperti yang dikatakan Setuju, bahwa dalam kaitan antisipasi menghadapi MEA, 

pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Sebagaimana 

dinyatakan Ki Hadjar Dewantara bahwa “Pendidikan merupakan daya upaya memajukan 

pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelect) dan tubuh anak, di 

mana bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan 

kesempurnaan hidup anak-anak kita” (Setuju, 2015:2). Setuju, menyatakan juga bahwa 

hasil penelitian yang dilakukan oleh negara-negara Inggris, Amerika dan Kanada ada 23 

atribut soft skills yang dominan di lapangan kerja atribut tersebut diurutkan berdasarkan 
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prioritas  kepentingan di dunia kerja, yaitu: (1) Inisiatif, (2) Etika/integritas, (3) Berpikir 

kritis, (4) Kemauan belajar, (5) Komitmen, (6)  Motivasi, (7) Bersemangat, (8) Dapat 

diandalkan, (9) Komunikasi lisan, (10) Krestif, (11) Kemampuan analitis, (12) Dapat 

mengatasi stres, (13) Manajemen diri, (14) Menyelesaikan persoalan, (15) Dapat 

meringkas, (16) Berkoperasi, (17) Fleksibel, (18) Kerja sama dalam tim, (19) Mandiri, 

(20) Mendengarkan, (21) Tangguh, (22) Beragumentasi logis, (23) Manajemen waktu. 

(Setuju, 2015:8). 

Masyarakat Ekonomi Asean memfokus pada 12 sektor prioritas terdiri dua bagian 

besar, yakni: (1) 7 (Tujuh) sektor barang: (a) Industri Pertanian, (b) Peralatan Elektronik, 

(c) Otomotif, (d) Perikanan, (e) Industri  berbasis  karet, (f) Industri berbasis kayu, (g) 

Industri tekstil;  

(2) 5 (Lima) sektor jasa: (a) Transportasi udara, (b) Pelayanan kesehatan, (c) Parawisata, 

(d) Logistik, dan (e) Industri teknologi informatika atau e-ASEA”  (Rendra Kresna,  

2015:18). 

Kedua belas sektor tersebut  membutuhkan tenaga listrik, atau pada umum 

digerakan oleh tenaga listrik, untuk itu persiapan meningkatkan sumber daya manusia di 

bidang tenaga listrik sangat dibutuhkan, jika tidak dipersiapkan dengan matang maka 

tenaga-tenaga listrik dari negara lain bisa menguasai. Tenaga listrik pada umumnya 

dipersiapkan oleh lembaga yang menghasilkan tenaga kerja di bidang kelistrikan. SMK 

program keahlian listrik perlu dipersiapkan dengan matang agar tamatan tenaga listrik 

atau elektro tidak ketinggalan menghadapi tenaga listrik dari negara-negara tergabung 

dalam MEA. Saat ini tenaga listrik Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan 

dengan negara tergolong MEA. Hal ini seperti dikatakan Eddy, bahwa Pembangkit 

Tenaga Listrik pada tahun 2011, rasio elektrifikasi di Indonesia baru 72,95%, jauh 

tertinggal dibandingkan Singapura dengan rasio elektrifikasi 100%, Malasya dan Brunei 

sekitar 80%. Harga listrik PLN tergolong mahal karena masih menggunakan BBM dan 

batu bara yang harganya terus meningkat (Eddy Kuntadi, 2015:11). Untuk menghadapi 

persaingan tenaga kerja dalam menghadapi MEA perlu mempersiapkan strategi supaya 

pelaksanaannya bisa sistimatis dan dapat diandalkan. Rendra, menekankan bahwa strategi 

pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan persiapan pelaksanaan MEA 2015 

yakni,  pengembangan tenaga kerja melalui  “Peningkatan daya saing tenaga kerja dan 

peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja” (Rendra H Kresna, 2015:24). 
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Untuk mencapai hal tersebut tenaga guru SMK khususnya Elektro sangat 

dibutuhkan memiliki kompetensi yang dapat menghasilkan tamatan tamatan yang tidak 

diragukan. Jika tenaga guru kejuruan elektro tidak memiliki kompetensi yang diharapkan 

maka akan sulit diharapkan tamatan juga berkompoten. Sebaliknya jika guru memiliki 

kompetensi  tidak diragukan maka memungkinkan siswa juga memiliki ketrampilan  tidak 

diragukan atau tamatan sekolah kejuruan elektro  dapat menyaingi tenaga kerja dari 

negara  tergabung dalam Asean. Jika ini terjadi maka melalui MEA berbagai hal positif 

bisa terjadi bahkan akan memungkinkan dapat menyerap berbagai tenaga kerja atau dapat 

menyerap banyak tenaga kerja seperti yang dikatakan Dewi, bahwa “Laporan Bank 

Pembangunan Asia (ADB), MEA dapat menciptakan 14 juta lapangan kerja tambahan 

atau mengalami kenaikan 41 persen pada 2015 karena semakin bebasnya pergerakan 

tenaga kerja trampil”  (Dewi Wuryandani, 2014:14). 

Dari penjelasan di atas timbul pertanyaan kompetensi guru kejuruan elektro 

bagaimanakah yang diperlukan Indonesia? Menjawab pertanyaan ini  UU No.14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen pada bab I pasal 1 menekankan bahwa  kompetensi guru 

adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan 

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Selanjutnya pada Bab 

IV pasal 10 menekankan bahwa seorang guru dikatakan kompoten apabila telah 

menguasai empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Selanjutnya dalam pasal 28 

ayat 3 PP No.19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan secara tegas dinyatakan 

bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran. 

Keempat kompetensi itu adalah Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi Profesional dan kompetensi sosial.  

Selanjutnya Saud, menekankan bahwa “keempat kompetensi di atas tidak berdiri 

sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan 

mempunyai hubungan hirarkhis, artinya saling mendasari satu sama lainnya- kompetensi 

yang satu mendasari kompetensi yang lain” (Saud,  2009:49).  

Penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa seorang guru pendidikan kejuruan 

elektro mutlak membutuhkan atau harus memiliki empat kompetensi tersebut dan 

keempat kompetensi tersebut saling  terkait antara satu dengan yang lain. 

 



 

907 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 

Malang, 24 September 2016 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelaa pustaka dengan melihat situasi dan 

kondisi yang ada di lapangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penjelasan di atas menekankan bahwa kompetensi guru kejuruan elektro di 

Indonesia membutuhkan empat kompetensi yakni, kompetensi pribadi, kompetensi 

profesional, kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi  tersebut 

saling terkait antara satu dengan yang lainnya. 

Selanjutnya mengenai kompetensi guru kejuruan elektro MEA diambil tiga negara 

yakni: Malasia, Singapura dan Filipina. Malasia menekankan tiga kompetensi guru 

kejuruan elektro yakni kompetensi kebolehan meningkatkan pengetahuan, kompetensi 

kemahiran dan kompetensi pribadi. Singapura dikenal dengan mapping kompetensi guru.  

Kepala sekolah memiliki data dan mengusulkan ke dinas tentang jenis pelatihan yang 

perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru kejuruan elektro. Pada umumnya 

pelatihan dilaksanakan 100 jam tiap tahun dengan topik yang berbeda. Filipina banyak 

menekankan pada kompetensi berbahasa, sebab dengan berbahasa yang mantap akan 

mudah menguasai berbagai ilmu pengetahuan dibelahan dunia ini.  

Setelah melihat kenyataan kompetensi guru kejuruan elektro Indonesia dan 

kompetensi guru kejuruan elektro MEA, ternyata Indonesia perlu mempersiapkan dengan 

matang agar tidak ketinggalan. Indonesia  belum terlambat mempersiapkan menghadapi 

MEA. Unit kerja diberbagai bidang sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu 

dipersiapkan menghadapi MEA. Hal ini seperti yang disampaikan Rendra, bahwa  “Unit 

Kerja terkait telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan 

terintegrasi terutama untuk melakukan peningkatan daya saing daerah serta melakukan 

persiapan pelaksanaan MEA, dengan berpedoman pada strategi yang telah digariskan 

pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 6 tahun 2014 tentang Peningkatan Daya 

Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” (Rendra H 

Kresna, 2015:29). 

Adanya MEA negara-negara asing  mudah masuk di Indonesia dengan membawa 

berbagai kompetensi yang mereka miliki. Untuk itu perlu persiapan yang matang salah 

satunya dengan komunikasi. Berbicara mengenai komunikasi tidak lepas dengan bahasa. 
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Untuk itu kompetensi guru perlu dipersiapkan pada awalnya yakni, bahasa agar 

komunikasi  lancar, jika tidak dipersiapkan bisa menjadi masalah. Hal ini ditekankan 

Bagus bahwa  “Dengan dimulainya MEA tentu akan ada masalah dalam komunikasi 

karena bahasa dari tiap-tiap negara berbeda”  (Bagus Prasetyo, 2015:5). 

Dari penjelasan di atas salah satu kompetensi yang perlu dipersiapkan dengan 

matang pada guru kejuruan elektro yakni, kompetensi berbahasa. Meskipun memiliki 

profesional yang baik dalam bidang ilmunya tapi jika lemah dalam komunikasi hal ini 

dapat menimbulkan berbagai masalah yang turut mempengaruhi guru kejuruan elektro 

dalam melaksanakan tugasnya. Filipina sudah mempersiapkan tenaga-tenaga kerja 

mereka dengan bahasa Internasional yakni bahasa Inggris maupun bahasa asal mereka, 

hal ini dapat membuat komunikasi lancar termasuk beradaptrasi. Untuk itu salah satu 

kompetensi yang dibutuhkan Indonesia yakni, kompetensi berbahasa. 

Selain hal tersebut di atas guru kejuruan elektro dituntut memiliki kompetensi 

profesional yang matang agar tidak ketinggalan dalam menghadapi MEA. Negara asing 

yang akan masuk Indonesia   pada umumnya memiliki  ketrampilan yang tidak diragukan.  

Pada umumnya mereka masuk Indonesia dengan ketrampilan yang tanggu atau 

ketrampilan yang tinggi. Jika guru kejuruan elektro tidak mempersiapkan dengan matang 

memungkinkan akan tersisi,  persiapan  awal yakni, lulusan tenaga guru kejuruan elektro 

perlu  benar-benar profesional. Sejalan dengan yang ditekankan Setuju “lulusan 

perguruan tinggi dituntut harus memiliki hard skills dan sekaligus soft skills (karakter). 

Kemampuan hard skills merupakan kemampuan penguasaan pada aspek teknis dan 

pengetahuan yang harus dimiliki sesuai dengan kepakaran ilmunya. Soft skills adalah 

keterampilan”  (Setuju, 2015:3).  

Guru kejuruan elektro Indonesia perlu mempersiapkan kompetisi kerja sebab 

tenaga kerja Indonesi masih dapat dikatakan rendah. Jika tidak dipersiapkan kompetisi 

kerja maka memungkinkan akan ketinggalan dan memungkinkan jadi tamu di rumah 

sendiri. Tenaga kerja dalam negeri mencari pekerjaan di negara sendiri harus bersaing 

dengan tenaga kerja dari negara Asean. Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu alan 

perlu ditempuh oleh pemerintah adalah menyiapkan sistem kompetisi kerja, “lebih lanjut 

dikatakan tenaga kerja Indonesia, yakni (1) Kompetensi tenaga kerja masih rendah, (2) 

Produktivitas tenaga kerja rendah (di bawah rata-rata ASEAN), (3) Tingkat Pengangguran 

tinggi (7,4 Juta orang), (4) Penyebaran Tenaga Kerja tidak merata” (Eddy Kuntadi, 
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2015:12). 

         Untuk menghadapi tantangan  menghadapi MEA, perlu tenaga kerja termasuk guru 

kejuruan elektro mengikuti pelatihan-pelatihan agar ilmu yang diperoleh bisa 

berkembang dan dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di lapangan, baik 

ilmu yang sudah lama maupun baru.  Jika tidak dilaksankan pelatihan bagi guru kejuruan 

elektro maka sulit dapat menyaingi tenaga-tenaga guru kejuruan elektro negara MEA. Hal 

ini sesuai yang ditekankan Haryanto “untuk menghadapi MEA 2015, pemerintah 

Indonesia sebaiknya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warganya 

dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan sebagainya” (Dwi Haryanto, 2015:9). 

 

KESIMPULAN 

Untuk meningkatkan kompetensi guru kejuruan elektro dalam menghadapi MEA 

perlu dilakukan antara lain: Pertama, In-house training (IHT). Pelatihan dalam bentuk 

IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau 

tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan 

melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam 

meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi 

dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum 

memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan 

biaya. 

Kedua, program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di 

institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru. 

Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan 

selama periode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. 

Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan 

tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata. 

Ketiga, kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan 

bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. 

Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan 

melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan 

yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi profesionalnya.  
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Keempat, belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan 

tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, 

melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui 

belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di 

daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk 

seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi.  

Kelima, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan 

di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program 

pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. 

Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan 

khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya 

perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. 

Keenam, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat 

di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan 

kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan 

kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.  

Ketujuh, pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh 

kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, 

rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan 

sejawat dan sejenisnya. 

Kedelapan, pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut 

juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. 

Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan 

tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. 

Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat 

membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. 

Kesembilan, diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara 

berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi 

berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan 

dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan 

pengembangan karirnya. 
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Kesepuluh, seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan 

pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi 

guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang 

kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan 

dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.  

Kesebelas, Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang 

bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan 

karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis 

kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.  

Kedua belas, penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian 

tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan 

mutu pembelajaran.  

Ketiga belas, penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat 

berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.  

Keempat belas, pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat 

guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik 

(animasi pembelajaran).  

Kelima belas, pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang 

dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau 

pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat 
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ABSTRAK 

 

 Buku Kerja Siswa (BKS) Sekolah menengah Kejuruan 

(SMK) merupakan buku teks pelajaran. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Pada saat ini Kurikulum yang digunakan pada setiap jenjang 

pendidikan adalah Kurikulum 2013 yang bercirikan pada Scientific 

Approch. BKS SMK berbasis Scientific Approch dapat membantu 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran. BKS MKS berbasis 

Scientific Approch  yang dimaksudkan adalah adanya 

kesinambungan antara materi pelajaran dengan cara berfikir ilmiah 

yang ditandai dengan proses 5M (mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan ). Kondisi ideal BKS yang 

diharapkan dalam K-13 selain memuat materi pelajaran juga harus 

dilengkapi dengan proses pembelajaran dan penilaian. 

 

Kata kunci: Buku Kerja Siswa (BKS), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Scientific Approch, Kurikulum 2013. 

 

PENDAHULUAN 

Penerapakan Kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada 2013 yang diberlakukan 

pada semua jenjang dan jenis pendidikan mendatangkan banyaknya perubahan dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran 

dengan pendekatan saintis (Scientific Approch) merubah paradigma pembelajaran yang 

ditekankan pada meteri pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. 

Paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered learning), 

pembelajaran kontekstual, dan buku teks yang memuat materi dan proses pebelajaran, 

sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan merupakan kondisi ideal yang 

diharapkan K-13. 

 Kondisi ideal tersebut pada kenyataannya dirasa masih sangat jauh dari kondisi 
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yang ada saat ini. Keberadaan buku teks menjadi persoalan tersendiri dalam K-13. 

Karakteristik dari buku teks versi K-13 membedakan secara kasat mata dengan buku teks 

pelajaran yang telah ada sebelumnya. Perbedaan karakteristik tersebut terlihat dari 

penekanan penyusunan buku teks yang hanya menekankan pada meteri pembelajaran 

sesuai kompetensi yang harus dipahami siswa, namun buku teks ala K-13 harus 

dilengkapi dengan proses pembelajaran dan penilaian. Kekhususan dari karakteristik 

tersebut makan buku teks pelajaran dalam K-13 lebih tepat disebut dengan Buku Kerja 

Siswa (BKS). 

Ketersediaan BKS terlebih untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dirasa masih sangat minim. Ketersediaan dan distribusi BKS masih sangat terbatas dan 

hanya ada pada mata pelajaran tertentu. Ketersediaan BKS pada mata pelajaran tertentu 

juga menimbulkan masalah pada isi BKS tersebut. Isi dari BKS masih banyak yang belum 

sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh K-13. 

 

PEMBAHASAN  

Buku Kerja Siswa 

Buku Kerja Siswa (BKS) merupakan salah istilah dari bahan ajar yang  sepadan 

dengan istilah yang selama ini digunakan, yakni buku teks pelajaran. Buku Kerja Siswa 

(BKS) dirasa sangat penting keberadaannya karena dapat menjadi sumber belajar bagi 

siswa. Menurut Obrazovni (2009), buku teks pelajaran merupakan piranti dalam 

pembelajaran yang menyajikan materi ajar yang ditetapkan berdasarkan kurikulum yang 

digunakan. Jika merujuk pada apa yang telah dipaparkan oleh Obrazovni, maka BKS yang 

ada saat ini seharusnya telah memenuhi karesteristik yang dituntut oleh Kurikulum 2013 

(Kemendikbud 2012). 

Bacon (dalam Elmaghfirah, 2009) menyatakan bahwa buku teks pelajaran adalah 

buku yang dirancang untuk digunakan di kelas, disusun dan disiapkan dengan cermat oleh 

para pakar atau ahli dalam bidangnya dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran 

yang sesuai dan serasi. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan (Sudjimat, 

2014) yang menyatakan bahwa materi ajar dalam buku teks tersebut harus dirancang dan 

dikembangkan berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa.  

(Kuzu, Akbulut, & Sahin, 2007) mengemukakan bahwa keberadaan buku teks 

pelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sedangkan 
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menurut Krisnasanjaya & Muliatuti (1997), buku teks pelajaran tidak hanya memiliki 

fungsi penting bagi siswa saja tetapi juga bagi guru. Bagi guru, buku teks pelajaran 

berfungsi sebagai pedoman untuk (1) mengidentifikasi apa saja yang harus diajarkan 

kepada siswa; (2) mengetahui urutan penyajian bahan pelajaran; (3) mengetahui teknik 

dan metode pembelajaran; (4) memperoleh bahan ajar secara mudah; dan (5) 

menggunakannnya sebagai alat pembelajaran siswa di dalam maupun di luar kelas. 

Sedangkan bagi siswa buku teks pelajaran berfungsi sebagai (1) sarana kepastian tentang 

apa yang dipelajari; (2) alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jauh 

ia telah menguasai materi pelajaran; dan (3) alat belajar untuk yang dapat menemukan 

petunjuk, teori maupun konsep dan bahan-bahan latihan dan evaluasi. 

Karakteristik Sekolah Menengah Kejuruan 

 Pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda bersarkan jalur, jenjang, 

dan jenisnya. Mengacu pada Pasal 15 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa 

pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. (Sudjimat, 2014:19) menyatakan bahwa 

pernyataan tersebut menyiratkan dua hal penting sekaligus, yakni (1) yang dimaksud 

dengan pendidikan kejuruan di Indonesia adalah pendidikan pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK); dan (2) karakteristik pendidikan yang harus dilaksanakan pada SMK 

adalah pendidikan yang mampu membekali para peserta didiknya dengan berbagai 

keterampilan kognitif dan keterampilan teknikal (vokasional) serta melengkapinya 

dengan berbagai kecakapan lunak (attitude, soft skills, employability skills, atau generic 

skills) yang diperlukan untuk bekerja. 

Keterampilan kognitif dan keterampilan teknikal (vokasional) yang diajarkan di 

SMK saat ini (berdasarkan Kurikulum 2013) dikenal dengan kelompok mata pelajaran 

peminatan kejuruan (C) yang terdiri dari tiga kelompok mata pelajaran, yaitu Dasar 

Bidang Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan Paket Keahliah (C3). Dalam 

konteks tersebut, kelompok mata pelajaran paket keahlian merupakan mata pelajaran 

yang memiliki kekhususan sesuai dengan paket keahliah atau kompetensi keahlian agar 

lulusan SMK memiliki keahlian tertentu untuk bekal bekerja sebagaimana ditetapkan 

dalam Spektrum SMK 2013. 
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Karakteristik lain yang harus dimiliki dalam pendidikan kejuruan ditinjau dari 

aspek kriteria pendidikan, substansi pelajaran, dan lulusannya. Finch dan Crukilton 

(1989) menyatakan bahwa terdapat tujuh kriteria yang harus dimiliki pendidikan 

kejuruan, diantaranya (1) orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja; (2) jastifikasi 

khusus pada kebutuhan lapangan; (3) fokus kurikulum pada aspek psikomotorik, afektif, 

dan kognitif; (4) tolak ukur keberhasilan tidak hanya di sekolah; (5) kepekaan terhadap 

dunia kerja; (6) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai; dan (7) adanya 

dukungan masyarakat. 

Froser (dalam Zahrial, 2007) menemukakan tentang filsafat pendidikan kejuruan 

akan efektif jika (1) peserta didik diajar dengan materi, alat, mesin, dan tugas-tugas yang 

sama atau tiruan dimana kelak akan bekerja; (2) diperkenalkan dengan situasi nyata untuk 

berfikir, berperasaan, berperilaku seperti halnya pekerja di industri, sebagai tempat kerja 

setelah lulus; (3) pengalaman pelatihan yang dilakukan akan membentuk kebiasaan 

bekerja dan berfikir secara teratur dan betul-betul diperlukan untuk meningkatkan prestasi 

kerja; dan (4) menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada peserta didik hanya 

akan terjadi apabila training yang diberikan berupa pekerjaan nyata, dan bukan 

merupakan latihan semata. 

Scientific Approch 

Pada dasarnya pendekatan saintifik mengacu pada cara kerja saintis yang menitik 

beratkan pada aspek pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan 

tentang suatu kebenaran. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik merupakan 

pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dan pendekatan secara ilmiah 

menggunakan kelima aspek tersebut. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

secara umum dapat dilakukan melalui proses 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan (Direktorat PSMA, 2013). 

 Beberapa model, strategi, atau metode yang sesuai dengan pendekatan 

pembelajaran saintifik antara lain: pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran penemuan 

(discovering learning), pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), dan 

metode lain yang relevan, (Sani, 2014:76). 

Dimensi Kurikulum 2013 

 Mengcu pada Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kopetensi 

Lulusan (SKL) yang didefinisikan dalam Kurikulum 2013 yakni sebagai kriteria 
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mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Standar tersebut meluputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, 

Standar Sarana dan Prasarana, Standar PTK, Standar Pengelolaan, dan Standar 

Pembiayaan. Standar Kopetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan berlaku untuk semua 

jenjang pendidikan termasuk SMK.  

 SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan dengan ranah penilaian yang 

meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dimana ranah tersebut dijabarkan dalam 

Kompetensi Isi (KI). Sani (2014: 49) mengatakan bahwa secara umum proses 

pembelajaran yang dilakukan dimulai dari KI-3 dan KI-4, sedangkan KI-1 dan KI-2 

merupakan dampak yang diharapkan muncul dari proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang dimaksudkan adalah dengan melakukan aktivitas pembelajaran secara 

ilmiah dengan menerapkan 5M (mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan). KI nantinya akan dijabarkan lebih rinci dalam Kompetensi Dasar 

(KD) yang merupakan penjabaran dari tingkat kemampuan dalam konteks muatan 

pembelajaran serta perkembangan belajar mengangacu pada KI. 

Buku Kerja Siswa SMK Berbasis Scientific Approch pada Kurikulum 2013 

 Buku Kerja Siswa (BKS) berbasis Scientific Approch yang dimaksudkan adalah 

BKS yang didalamnya mengimplementasikan secara utuh dan sitematis tentang 

pemahaman materi pembelajaran dengan menggunakan berfikir secara ilmiah. BKS 

berbasis Scientific Approch harus dimulai dengan analisis kritis menggunakan prosudur 

pendekatan saintifik dengan menerapkan 5M, yakni mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Keterkaiatan pendekatan 

saintifik atau pendekatan secara ilmiah sebagai implementasi dari Kurikulum 2013 

nantinya akan sangat membantu guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 BKS SMK akan disusun secara lengkap dan sistematis dengan mengacu pada 

kriteria isi BKS. Dalam penyusunan BKS juga perlu mempertimbangankan tata tulis serta 

pemilihan bahasa yang digunakan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. 

Penyusunan BKS mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nufus (2015) yang 

meneliti tentang implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran paket keahlian tata 

busana di satu SMK Kota Malang. Di antara temuan penelitiannya menyatakan bahwa 

salah satu faktor penyebab belum terlaksananya pendekatan saintifik (Scientific Approch ) 
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secara optimal adalah belum adanya silabus yang jelas dari pemerintah yang digunakan 

sebagai acuan dalam penyusunan RPP, dan belum adanya buku teks pelajaran yang 

disusun oleh pemerintah yang menggunakan pendekatan saintifik sebagai implementasi 

dari Kurikulum 2013. 

  

KESIMPULAN 

 Buku Kerja Siswa SMK berbasis Scientific Approch disusun sebagai salah satu 

wujud keterlaksanaan Kurikulum 2013. BKS tersebut disusun menggunakan langkah 5M, 

yakni mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan 

yang merupakan langkah berfikir seccara ilmiah. Tersusunnya BKS SMK berbasis 

Scientific Approch diharapkan dapat membantu siswa maupun guru dalam melaksanakan 

dan membiasakan diri dalam berfikir secara ilmiah.  
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ABSTRAK 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang disiapkan untuk 

mencetak sumber daya manusia pada dunia industri atau untuk melanjutkan 

kejenjang  perguruan tinggi. Oleh karena itu di SMK membutuhkan  proses 

pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik adalah proses 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam mengembangan potensinya. 

Komponen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah sumber 

belajar dan model pembelajaran, untuk itu diperlukan pengembangan sumber 

belajar dengan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penelitian dan 

pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan, menguji kelayakan sumber 

belajar berupa bahan ajar berbentuk modul pembelajaran berbasis project  based 

learning pada matapelajaran Teknik Kerja Bengkel semester 1 Kelas X program 

keahlian Teknik Elektronika Industri. Model pengembangan bahan ajar yang 

digunakan yaitu model pengembangan Borg and Gall.  Indikator kelayakan 

instrumen dan lembar wawancara angket mengacu Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) yang divalidasi oleh ahli. Ahli materi memvalidasi indikator 

aspek kelayakan isi, kelayakan bahasa dan kelayakan  penyajian dan ahli media 

memvalidasi indikator aspek kelayakan bahasa, kelayakan kegrafikan dan 

kelayakan  penyajian instrumen. Uji coba dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu uji 

validasi, uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Setelah proses 

revisi didapatkan hasil uji coba dengan prosentase sebagai berikut: Hasil uji coba 

ahli media sebesar 91,71% dalam katagori validasi sangat layak. ahli materi 1 

sebesar 96,77% dan ahli materi 2 sebesar 93,54% dalam katagori validasi sangat 

layak. Hasil uji coba pengguna kelompok kecil sebesar 89,27% dalam katagori 

validasi sangat layak. Hasil uji coba pengguna kelompok besar sebesar 88.88% 

dalam katagori validasi sangat layak.  Pengembangan Modul Pembelajaran 

Teknik Kerja Bengkel Berbasis Project Based Learning untuk SMK Progam 

Keahlian  Teknik  Elektronika  Industri  Kelas X layak  untuk  digunakan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran matapelajaran Teknik Kerja Bengkel 

semester 1.  

 

Kata Kunci : Pengembangan, Modul, Project Based Learning, Teknik Kerja 

Bengkel 

 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang disiapkan untuk 

mencetak sumber daya manusia pada dunia industri atau untuk melanjutkan kejenjang  

perguruan tinggi. Oleh karena itu di SMK membutuhkan  proses pembelajaran yang baik. 

Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang dapat memudahkan 

siswa dalam mengembangan potensinya. 

            Komponen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah sumber 
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belajar dan model pembelajaran, untuk itu diperlukan pengembangan sumber belajar 

dengan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sumber belajar tidak hanya berasal 

buku ajar  melainkan dari beberapa sumber ajar. 

Menurut (Rusmono, 2002:6) Pembelajaran tidak harus diberikan seorang guru, karena 

kegiatan itu dapat dilakukan oleh perancang dan pengembang sumber belajar. 

Hasil  wawancara lapangan pada saat melakukan studi pendahuluan (observasi) 

di SMKN 2 Singosari pada kelas  X program keahlian Teknik Elektronika Industri 

diperoleh  data sebagai berikut:  

Peserta didik sangat membutuhkan bahan ajar untuk mengembangkan potensinya 

dalam  menunjang proses pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang dibutuhkan adalah 

bahan ajar matapelajaran Teknik Kerja Bengkel.  

Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas  X program keahlian 

Teknik Elektronika Industri pada matapelajaran Teknik Kerja Bengkel selama ini meng- 

gunakan buku-buku yang memuat konsep-konsep yang hanya ditulis di papan tulis atau 

menggunakan slide proyektor.  

Pembelajaran praktikkum masih menggunakan group trial and error  dengan 

menggunakan jobsheet yang masih belum terstruktur.  

Pelaksanaan model pembelajarannya menggunakan metode STAD, sehingga 

kurang sesuai dengan karakteristik pelajaran Teknik Kerja Bengkel.  

Bimbingan dan monitoring terhadap siswa masih kurang, sehingga hasilnya siswa 

hanya menerima materi pelajaran secara pasif.  

Matapelajaran Teknik Kerja Bengkel merupakan salah satu matapelajaran 

produktif yang wajib dikuasai oleh peserta didik SMK, khususnya pada program keahlian 

Teknik Elektronika Industri. Sesuai dengan kerikulum   K-13 revisi, mata- pelajaran 

Teknik Kerja Bengkel memuat kompetensi dasar (KD): menerapkan sistem pengelolaan 

alat dan peralatan kebutuhan bahan praktek sebagai Data base Aset, menerapkan gambar 

teknik elektronika berdasarkan standar ANSI dan DIN, mendeskripsikan standar 

kesehatan dan keselamatan kerja menurut undang-undang regional (nasional dan 

internasional), mendeskripsikan dasar-dasar kerja mekanik seperti teknik sambung, 

pembuatan kotak (cassing) dan teknik soldering desoldering di bidang rekayasa fabrikasi 

peralatan elektronika. Tujuan kompetensi dasar tersebut diharapkan agar siswa dapat 

mengembangkan sikap ketrampilan dalam mengerjakan proyek mulai dari merencanakan 
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sampai membuat projek. Untuk itu diperlukan suatu bahan ajar yang dapat memudahkan 

siswa belajar tentang pembelajaran Teknik Kerja Bengkel.  

Permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan mengembangkan bahan ajar 

berbentuk modul, dikarenakan modul dapat dipelajari secara mandiri, sehingga peserta 

didik dapat mengikuti proses pembelajaran  dengan atau tanpa bantuan  bimbingan guru 

atau pendamping.  Salah satu alternatif model pembelajaran yang diterapkan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL). Model PjBL merupakan strategi belajar dengan mengerjakan sebuah proyek atau 

kegiatan yang tersusun secara tersetruktur. Model PjBL ini cocok diterapkan pada modul 

teknik kerja bengkel karena langkah-langkah pada model ini menuntut siswa untuk 

terampil mengerjakan projek-projek yang nantinya sangat dibutuhkan di dunia kerja, hal 

ini sesuai dengan karakteristik KD yang ada pada mata- pelajaran teknik kerja bengkel 

yang mewajibkan siswa melakukan kegiatan membuat projek atau praktek. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dilakukan pe- ngembangan bahan 

pembelajaran untuk membantu siswa, yaitu berupa modul teknik kerja bengkel dengan 

judul “Pengembangan Modul Pembelajaran Teknik Kerja Bengkel Berbasis Project 

Based Learning untuk SMK Progam Keahlian  Teknik Elektronika Industri  Kelas X.  

 

METODE PENELITIAN 

 Sesuai dengan karakteristik matapelajaran Teknik kerja bengkel yang KD-nya 

mewajibkan siswa untuk melakukan kegiatan membuat projek atau praktek maka, siswa 

dituntut  untuk terampil mengerjakan projek-projek yang nantinya sangat dibutuhkan di 

dunia kerja. Penelitian pengembangan ini mengacu pada model pengembangan Borg and 

Gall. Pemilihan model pengembangan Borg and Gall karena langkah-langkah 

pengembangannya  sesuai dengan karakteristik Teknik kerja bengkel yang KD-nya 

mewajibkan siswa melakukan kegiatan membuat projek atau praktek. Uji coba yang 

dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu uji coba perseorangan yang dilakukan oleh ahli media 

dan ahli materi, uji coba kelompok kecil yang dilakukan oleh 10 siswa  dan uji coba 

lapangan yang dilakukan oleh 30 siswa serta proses revisi yang dilakukan 3 kali agar 

bahan ajar yang dikembangkan dalam katogri validasi sangat layak.  

Terdapat beberapa tahapan utama dalam pengembangan model Borg and Gall 

yaitu: (1) penelitian dan pengumpulan data (Research and information collecting), 
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peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan survey menggunakan angket 

untuk wawancara dan observasi terhadap guru dan siswa yang menempuh matapelajaran 

Teknik Kerja Bengkel, (2) pe- rencanaan (Planning) mencakup: a) tujuan dari 

penggunaan produk; b) siapa pengguna dari produk tersebut; c) deskripsi dari komponen-

komponen produk dan pengunanya;  d) desain rancangan produk; e) merencanakan subjek 

uji coba ahli materi, ahli media, dan pengguna; f) merencanakan jenis instrumen untuk 

pengambilan data yang dibutuhkan; dan g) merencanakan teknik analisis data yang 

digunakan; (3) pengembangan produk (Develop preliminary form of product) meliputi 

penentuan standar isi, penentuan judul modul, pengumpulan buku-buku referensi, 

pembuatan pengantar pembelajaran, dan pembuatan isi modul, (4) uji coba lapangan 

awal/uji coba perseorangan (Preliminary field testing) ini dilaksanakan melalui validasi 

dengan menggunakan indikator kelayakan instrumen dan lembar wawancara angket yang 

mengacu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh ahli materi dan ahli media, 

sehingga  diperoleh data kualitatif dan kuantitatif, (5) merevisi hasil uji coba awal (Main 

product revision) diperoleh hasil dari angket berupa data kualitatif dan kuantitatif  yang 

telah divalidasi dengan penilaian kelayakan, serta kritik dan saran oleh ahli media dan 

ahli materi, (6) uji coba kelompok kecil (Main field testing) dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan  modul dengan membagikan angket skor 1- 4 kepada siswa sejumlah 10 orang, 

(7) merevisi produk  hasil uji kelompok kecil (Operasional product revision) didapat hasil 

dari perolehan nilai angket berupa data kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya produk 

direvisi berdasarkan penilaian kelayakan, serta kritik dan saran dari siswa, (8) uji coba 

kelompok besar (Operasional field testing) dilakukan untuk mengetahui kelayakan modul 

dengan membagikan angket skor 1-4 kepada siswa sejumlah 30 orang, (9) merevisi 

produk akhir (Final product revision) didapat hasil dari perolehan nilai angket berupa data 

kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya produk direvisi berdasarkan penilaian kelayakan, 

serta kritik dan saran dari siswa, dan (10) diseminasi dan implementasi (Dissemination 

and implementation), produk dikemas dalam bentuk modul cetak yang praktis dan mudah 

untuk disebarkan dan modul juga diterapkan ke pembelajaran siswa. 

 Untuk menguji kelayakan dari produk, mengacu pada indikator pada BSNP 

(2007) yang meliputi kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan kegrafikan, dan 

kelayakan penyajian. Data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan  meng-gunakan 

instrumen, diolah dengan rumus untuk memperoleh data angket per item. 
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𝑽 =  
𝑻𝑺𝒆

𝑻𝑺𝒉
× 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

V = Validasi 

TSe = Total skor empirik validator 

TSh = Total skor maksimal yang diharapkan 

(Sumber: Akbar, 2013: 82) 

Rumus untuk mengelola data intrumen secara keseluruhan   

              𝑽 =  
𝚺𝑻𝑺𝒆

𝚺𝑻𝑺𝒉
× 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan: 

V = Validasi 

𝚺TSe = Total skor empirik validator 

𝚺TSh = Total skor maksimal yang diharapkan 

 (Sumber: Akbar, 2013: 82) 

Penilaian kriteria validasi analisis deskriptif mengacu pada pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Kriteria Validasi Analisis Deskriptif 

No Kriteria Validasi Tingkat validasi 

1. 85,01 % - 100,00 % 
Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa 

revisi 

2. 70,01 % - 85,00 % 
Cukup valid, atau dapat digunakan namun 

perlu direvisi kecil 

3. 50,00 % - 70,00 % 
Kurang valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu revisi besar. 

4. 21,00 % - 40,00 % Tidak valid, atau tidak boleh digunakan. 

Sumber : (Akbar, 2013: 41) 

 

HASIL PEMBAHASAN 

a. Data Hasil Validasi Ahli Media 

Data hasil uji coba perse- orangan dari ahli media yang memuat indikator-

indikator aspek kelayakan bahasa, kelayakan kegrafikan dan kelayakan  penyajian yang 

terdiri dari 38 butir indikator untuk modul pegangan siswa dan 32 butir indikator untuk 

modul pegangan guru disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hasil validasi ahli media untuk indikator aspek 

kelayakan bahasa dari modul pegangan siswa dan modul pegangan guru sama mencapai 

88,88%. Untuk indikator aspek kelayakan kegrafikan dari modul pegangan siswa 

mencapai 97,22%  dan modul pegangan guru mencapai 94,44%. Untuk indikator aspek 
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kelayakan penyajian dari modul pegangan siswa mecapai 90,90% dan modul pegangan 

guru mencapai 90,00% sehingga diperoleh hasil rata-rata dari ahli media sebesar 91,71%. 

Tabel 1.2 Hasil validsi ahli media 

Aspek Penilaian Tse Tsh % 

1. Modul pegangan siswa 

 Kelayakan Bahasa 32 36 88.88 

 Kelayakan Kegrafikan 70 72 97,22 

 Kelayakan Penyajian 40 44  

90,90 

 Rata-rata 142 152 92,33 

     

     

2. Modul pegangan guru 

 Kelayakan Bahasa 32 36 88,88 

 Kelayakan Kegrafikan 68 72 94,44 

 Kelayakan Penyajian 18 20 90 

 Rata-rata 118 128 91.10 

     

     

Rata-rata Keseluruhan 260 280 91,71 

 

b. Data Hasil Validasi Ahli Materi I dan Ahli Materi II 

Data hasil uji coba perse- orangan dari ahli materi yang memuat aspek kelayakan 

isi, kelayakan bahasa dan kelayakan  penyajian yang terdiri dari 31 butir indikator untuk 

modul pegangan siswa dan 18 butir indikator untuk modul pegangan guru. Rincian 

mengenai data hasil validasi perseorangan ahli materi I dan ahli materi II  disajikan pada 

Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa hasil validasi ahli materi I dan ahli materi II dari 

ketiga  aspek yang meliputi indikator aspek kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan 

kelayakan penyajian mendapatkan hasil total masing-masing untuk ahli materi I mencapai 

95,11% dan ahli materi II mencapai 93,99%, sehingga diperoleh hasil rata-rata dari ahli 

materi I dan ahli materi II sebesar 94,05%. 

Tabel 1.3 Hasil validsi ahli materi I & ahli materi II 

Aspek Penilaian 
Ahli Materi  

I 

Ahli 

Materi II 

Modul pegangan siswa % % 

 Kelayakan Isi 96,77 93,54 

 Kelayakan Bahasa 97,22 97,22 

 Kelayakan Penyajian 95,83 93,54 

 Rata-rata 96,77 93,54 

    

Modul pegangan guru % % 

 Kelayakan Isi  97,05 94,44 

 Kelayakan Bahasa 90, 27 94,44 
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 Kelayakan Penyajian 93,05 90,27 

 Rata-rata 93,46 94,44 

    

 Rata-rata modul 95,11 93,99 

 

c. Data Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Data hasil uji coba kelompok kecil memuat aspek kelayakan isi, kelayakan 

bahasa, kelayakan kegrafikan dan kelayakan  penyajian yang terdiri dari 45 butir untuk 

modul pegangan siswa yang diberikan kepada 10 siswa kelas X jurusan teknik elektronika 

industri (TEI). Rincian mengenai data hasil uji coba kelompok kecil  disajikan pada Tabel 

1.4 

Tabel 1.4 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Aspek Penilaian Tse Tsh % 

1. Modul pegangan siswa 

 Kelayakan Isi 323 360 89,72 

 Kelayakan Bahasa 318 360 88,33 

 Kelayakan Kegrafikan 643 720 89,30 

 Kelayakan Penyajian 323 360 89,72 

 Rata-rata 1607 1800 89,27 

 

 Tabel 1.4 yang menunjukkan bahwa hasil uji coba kelompok kecil  yang meliputi 

indikator aspek  kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan kegrafikan, dan kelayakan 

penyajian mendapatkan hasil rata-rata sebesar 89,27% . 

 

d. Data Hasil Uji Coba Kelompok Besar 

Data hasil uji coba kelompok besar yang memuat indikator aspek kelayakan isi, 

kelayakan bahasa, kelayakan kegrafikan dan kelayakan  penyajian yang terdiri dari 45 

butir untuk modul pegangan siswa, diberikan kepada 30 siswa EI 2 kelas X jurusan teknik 

elektronika industri (TEI), disajikan pada Tabel 1.5 

 

Tabel 1.5 Hasil Uji Coba Kelompok Besar 

Aspek Penilaian Tse Tsh % 

1. Modul pegangan siswa 

 Kelayakan Isi 965 1080 89,35 

 Kelayakan Bahasa 960 1080 88,88 

 Kelayakan Kegrafikan 1930 2160 89,35 

 Kelayakan Penyajian 950 1080 87,96 

     

 Rata-rata 4805 5400 88,88 
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Tabel 1.5 menunjukkan bahwa hasil uji coba kelompok besar  yang meliputi 

indikator aspek  kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan kegrafikan, dan kelayakan 

penyajian mendaptkan hasil rata-rata sebesar 88,88%. 

 

e. Pembahasan Data Hasil Implementasi 

Implementasi merupakan tahap terakhir dari pengembangan Borg and Gall yang 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan modul  Teknik Kerja Bengkel berbasis Project 

yang dikembangkan untuk proses pembelajaran siswa. Implementasi hanya dilakukan 

pada sub bab kegiatan belajar 3 yaitu Teknik Menggambar Papan Rangkaian Tercetak 

Single Layer secara Manual. Pemilihan sub bab kegiatan belajar 3 dilakukan karena 

kegiatan belajar 3 merupakan dasar materi untuk matapelajaran Teknik Kerja Bengkel.. 

Dari implementasi diperoleh hasil penilaian aspek pengetahuan dan tugas proyek. Nilai 

siswa disajikan dalam Gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Nilai Siswa 

 

 

 

 

PENUTUP 

Pengembangan Modul Pembelajaran Teknik Kerja Bengkel Berbasis Project 

Based Learning untuk SMK Progam Keahlian  Teknik Elektronika Industri  Kelas X. 

yang memuat kompetensi dasar (KD), sesuai dengan kerikulum   K-13 revisi yang 

berisikan  Materi pokok: (1)  menerapkan sistem pengelolaan alat dan peralatan 

kebutuhan bahan praktek sebagai Data base Aset; (2) menerapkan gambar teknik 

elektronika berdasarkan standar ANSI dan DIN; (3) mendeskripsikan standar kesehatan 
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dan keselamatan kerja menurut undang-undang regional (nasional dan internasional); (4) 

mendeskripsikan dasar-dasar kerja mekanik seperti teknik sambung pembuatan 

rumah(cassing) dan teknik soldering desoldering di bidang rekayasa fabrikasi peralatan 

elektronika sudah melalui beberapa tahapan sesuai dengan langkah-langkah perancangan 

pengembangan Borg and Gall. Hasil paparan  nilai siswa yang diperoleh  dari 

implementasi menunjukan bahwa, nilai siswa yang dibawah 80 hanya 1 orang dari total 

30 orang. Sehingga dapat disimpulkan modul pembelajaran  hasil pengembangan sudah 

layak digunakan untuk  modul pembelajaran.  Modul terdiri dari buku pegangan guru dan 

siswa, dalam modul terdapat tambahan jobsheet yang dapat digunakan siswa pada 

kegiatan praktikum.  

Kelayakan modul sudah melalui proses uji coba validasi oleh dua ahli materi dan 

satu ahli media. Setelah dianggap layak, maka dilaksanakan uji coba kepada siswa 

pengguna. Kreteria kelayakan Hasil uji coba ahli media sebesar 91,71% dalam katagori 

validasi sangat layak. ahli materi 1 sebesar 96,77% dan ahli materi 2 sebesar 93,54% 

dalam katagori validasi sangat layak. Hasil uji coba pengguna kelompok kecil sebesar 

89,27% dalam katagori validasi sangat layak. Hasil uji coba pengguna kelompok besar 

sebesar 88.88% dalam katagori validasi sangat layak. 
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ABSTRAK 

 

Persoalan yang belum terpecahkan secara nasional adalah masalah 

pengangguran yang tetap mewarnai ketenagakerjaan Indonesia. Permasalahan 

yang timbul bahwa lulusan yang merupakan produk sistem pendidikan belum 

berfokus pada mutu. Untuk meningkatkan mutu peran kepemimpinan sangat 

dibutuhkan. Mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah/perguruan tinggi 

dituntut untuk memiliki baku standar mutu pendidikan. Sekolah/perguruan tinggi 

bermutu adalah sekolah/perguruan tinggi yang lulusannya dapat memuaskan 

pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal. Manajemen Mutu 

Terpadu merupakan metodologi yang diterapkan secara tepat dalam 

penyelenggara pendidikan di lembaga pendidikan termasuk sekolah/perguruan 

tinggi dalam mewujudkan mutu lulusan yang dapat memenuhi atau harapan para 

stakeholder-nya. Penyelenggaraan pendidikan dengan manajemen mutu terpadu 

adalah menyelenggarakan pendidikan dengan mengadakan perbaikan 

berkelanjutan, baik produk lulusannya, penyelenggaraan, sumberdaya akademik. 

 

Kata kunci: Sumber Daya Akademik, Mutu Lulusan 

 

 

Pendahuluan 

Sampai saat ini persoalan yang belum terpecahkan secara nasional adalah masalah 

pengangguran yang tetap mewarnai ketenagakerjaan Indonesia. Di lain pihak banyak 

siswa/mahasiswa yang telah lulus dari lembaga pendidikan menjadi pengangguran, tidak 

siap untuk menjadi tenaga kerja yang produktif, sehingga menjadi beban keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Kondisi tersebut, salah satu permasalahan adalah para 

siswa/mahasiswa yang merupakan produk sistem pendidikan yang diselenggarakan tidak 

berfokus pada mutu.  

            Pendidikan yang berfokus pada mutu menurut Juran dalam Sallis (2007) peran 

kepemimpinan dalam mutu pada aturan 85/15 menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. 

Juran menjatakan 85% masalah mutu dalam sebuah organisasi adalah hasil desain proses 

yang kurang baik, sehingga penerapan sistem yang benar akan menghasilkan mutu yang 

benar. Sedangkan menurut Juran 85% masalah tersebut tanggung jawab manajemen. 

Dasar misi mutu sebuah sekolah/perguruan tinggi mengembangkan program dan layanan 

yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa/mahasiswa dan masyarakat. 
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Masyarakat dimaksud adalah secara luas sebagai pengguna lulusan, yaitu dunia usaha, 

lembaga pendidikan lanjut, pemerintah dan masyarakat luas, termasuk menciptakan usaha 

sendiri oleh lulusan.  

            Menurut Crosby dalam Sallis (2007) mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau 

distandarkan, yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, 

prosesnya maupun outputnya. Oleh karena itu, mutu pendidikan yang diselenggarakan 

sekolah/perguruan tinggi dituntut untuk memiliki baku standar mutu pendidikan. Mutu 

dalam konsep Deming dalam Sallis (2007) adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 

Dalam konsep Deming, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat 

menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan 

pelanggannya. Sedangkan Fiegenbaum dalam Sallis (2007) mengartikan mutu adalah 

kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Dalam pengertian ini, maka 

yang dikatakan sekolah/perguruan tinggi bermutu adalah sekolah/perguruan tinggi yang 

dapat memuaskan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

Pada tulisan ini akan dipaparkan bagaimana sekolah/perguruan tinggi agar dapat 

mewujudkan mutu lulusan sesuai harapan para lulusan, orang tua, pendidikan lanjut, 

pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat ditinjau dari manajemen sumberdaya 

akademik dan beberapa good practices dari perguruan tinggi. 

 

Manajemen Mutu Terpadu 

            Manajemen Mutu Terpadu merupakan metodologi yang jika diterapkan secara 

tepat dapat membantu para pengelola atau penyelenggara pendidikan di lembaga 

pendidikan termasuk sekolah/perguruan tinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan 

pendidikan dan lulusan yang dapat memenuhi atau melebihi keinginan atau harapan para 

stakeholder-nya. Manajemen Mutu Terpadu yang sering disebut dengan  TQM (Total 

Quality Management) yaitu suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang berusaha 

memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, 

tenaga kerja, proses dan lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

penyelenggaraan pendidikan dengan manajemen mutu terpadu adalah menyelenggarakan 

pendidikan dengan mengadakan perbaikan berkelanjutan, baik produk lulusannya, 

penyelenggaraan atau layanannya, sumberdaya akademik yang memberikan layanan, 

yaitu kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi, para guru/dosen, pustakawan, laboran 
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dan staf administrasi, proses layanan pembelajarannya dan lingkungannya.  

Proses menuju sekolah/perguruan tinggi bermutu terpadu, maka kepala 

sekolah/pimpinan perguruan tinggi, para guru/dosen, pustakawan, laboran staf 

administrasi, siswa/mahasiswa dan komunitas sekolah/perguruan tinggi harus memiliki 

obsesi dan komitmen terhadap mutu, yaitu pendidikan yang bermutu. Memiliki visi dan 

misi mutu yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan harapan para pelanggannya, 

baik pelanggan internal, seperti guru/dosen, pustakawan, laboran dan staf administrasi, 

maupun pelanggan eksternal seperti siswa/mahasiswa, orang tua siswa/mahasiswa, 

masyarakat, pemerintah, pendidikan lanjut dan dunia usaha.  

            Pelanggan pada lembaga pendidikan terdiri dari pelanggan eksternal dan internal. 

Pelanggan eksternal utama sekolah/perguruan tinggi adalah siswa/mahasiswa dan 

sekaligus sebagai input utama (main input) yang akan diproses menjadi lulusan. 

Pelanggan eksternal kedua dan seterusnya adalah orang tua, dunia usaha, pemerintah dan 

pendidikan lebih lanjut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa 

sekolah/perguruan tinggi yang bermutu adalah sekolah/perguruan tinggi yang dapat 

memenuhi atau melebihi keinginan, harapan dan kebutuhan pelangannya. 

           Pelanggan internal maupun eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal 

menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan 

pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses dan 

lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa.  

            Untuk mewujudkan pendidikan yang dapat memuaskan pelanggan eksternal 

seperti tersebut di atas, maka kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi terlebih dahulu 

harus memuaskan pelanggan internalnya, yaitu para guru/dosen, pustakawan, laboran, 

tenaga administrasi. Para personil yang merupakan pelanggan internal inilah merupakan 

pihak penentu dalam mewujudkan sekolah/perguruan tinggi yang bermutu. Guru/dosen 

adalah pelaksana kegiatan inti (core business) sekolah/perguruan tinggi yaitu proses 

pembelajaran yang akan menentukan kualitas lulusannya. Pustakawan adalah 

sumberdaya akademik yang memberikan layanan sumber pembelajaran tekstual untuk 

mendukung kegiatan akademik/pembelajaran. Laboran adalah sumberdaya akademik 

yang mendukung kegiatan akademik/pembelajaran siswa/mahasiswa pada skala 

laboratorium sebagai kelanjutan atau membuktikan berbagai teori yang telah dipelajari 

melalui pembelajaran literatur. Tenaga administrasi adalah kegiatan pendukung, agar 
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kegiatan akademik/pembelajaran di sekolah/perguruan tinggi, baik administrasi 

akademik maupun administrasi non akademik dapat berjalan dengan baik.  

            Kepuasan pelanggan internal sekolah/perguruan tinggi pada dasarnya adalah jika 

mereka dapat bekerja atau menjalankan tugas dengan dukungan fasilitas, sarana dan 

prasarana yang memadai, mendapatkan kompensasi yang layak atas kinerja yang telah 

diberikan, baik dalam bentuk finansial, material maupun non material serta kesejahteraan 

secara luas. Sebagai wujud atau bukti adanya kepuasan pelanggan internal sekolah adalah 

para guru/dosen, pustakawan, laboran, dan tenaga administrasi menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik, sesuai sistem, prosedur dan tata kerja yang telah ditentukan. 

Dengan adanya kepuasan pelanggan internal ini diharapkan mereka dapat mewujudkan 

kepuasan terhadap pelanggan eksternal sekolah. 

 

Praktik Baik Berkaitan dengan Manajemen Sumberdaya Akademik 

             Praktik-praktik baik (good practices) yang berkaitan dengan manajemen 

sumberdaya akademik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi (Depdiknas, 2004), 

antara lain: (1) Di Universitas Surabaya dalam hal pengelolaan sumberdaya universitas 

mengadopsi praktik-praktik manajemen organisasi bisnis dalam rangka menghadapi 

kekurangan dari sumberdaya tetapi tetap menjunjung tinggi dan mempraktikkan nilai-

nilai yang terkandung dalam paradigma akademis bagi para dosen. Menerapkan 

knowledge baru dalam organizational development seperti misalnya: strategic 

management, learning organization, balanced scorecard, human resource management 

termasuk performance base compensation system, quality management, finance and 

accounting practices, information and communication technology; (2) Di Politeknik 

Manufaktur Bandung dalam hal pembelajaran berbasis produksi, Materi pembelajaran 

selalu dinamis, karena memanfaatkan objek-objek riil pesanan industri yang didasarkan 

pada kepentingan aktualnya. Dosen dan mahasiswa, disamping mempelajari pengetahuan 

dan keterampilan yang aktual, juga harus berperilaku yang sesuai dalam berkarya, karena 

selalu berhubungan dengan industri. Karya-karya yang dihasilkan mahasiswa bersama 

dosennya dalam rangka praktikum pengembangan keterampilan mengacu pada standar 

industri baik nasional maupun internasional. Sumberdaya termanfaatkan secara lebih 

efektif karena menghasilkan lulusan yang berketerampilan aktual pada bidangnya. Hemat 

material dan energi karena menghasilkan barang-barang bernilai ekonomis; (3) Di 
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Universitas Gajah Mada dalam hal pengembangan kualitas lulusan melalui program 

Peningkatan Pertumbuhan Kepemimpinan Berkualitas (PPKB) yang berfokus pada 

pengembangan kualitas sumberdaya manusia melalui Pengembangan Kemampuan 

Mengajar Dosen Muda melalui pelatihan University Staff Development; (4) Di 

Universitas Islam Indonesia dalam hal pengelolaan sumberdaya manusia melalui 

Pengadaan sumberdaya akademik dilakukan secara terbuka (melalui media cetak), sangat 

teliti dan objektif. Dengan demikian diperoleh staf akademik yang berkualitas yang 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Selain itu juga dikehendaki agar staf akademik tidak 

semua berasal dari alumni UII; dan (5) Di Politeknik Negeri Bandung dalam hal 

pengelolaan penjaminan dan peningkatan mutu lulusan politeknik melalui angket kinerja 

dosen yang diisi oleh mahasiswa setiap akhir semester. Melalui angket ini akan 

tergambarkan kualitas/kinerja seorang dosen pada setiap semester. Hal ini berarti bahwa 

melalui angket ini dapat terlihat kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

seorang dosen. Sistem angket ini akan dikembangkan tidak hanya mengukur kinerja 

dosen dalam mengajar saja tetapi juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, mengingat kedua hal ini juga akan meningkatkan kualitas dosen yang berarti 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Penerapan dari kinerja dosen ini yaitu 

dengan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif kinerja yang besarnya 

bergantung nilai kinerja tersebut yang dikelompokkan dalam kategori A, B, dan C. 

Sedangkan dosen dengan nilai D, selain tidak mendapat insentif kinerja, juga akan 

diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dan kapabilitasnya. 

            

 

Kesimpulan  
 

Dari beberapa good practices di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) proses pelayanan atau 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan sumberdaya akademik yang baik sesuai 

keinginan pelanggannya dan lulusannya dapat diterima di lembaga pendidikan yang 

diinginkan dan atau segera dapat diterima di dunia usaha dan (2) proses pelayanan atau 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan sumberdaya akademik yang baik 

lulusannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan penghasilan yang 

memadai, maka masyarakat atau stakeholder akan merasa puas.  
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ABSTRAK 

 
Kompetensi keahlian Jasa boga merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, 

terkait dengan profesi bidang boga yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk 

tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi bidang boga sesuai standar. 

Pelaksanaan uji kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memerlukan 

berbagai kajian, salah satunya berkaitan dengan kesiapan dan keterlaksanaan di 

lapangan. Hal ini mengingat kondisi SMK bervariasi, baik dari sisi lokasi 

geografis, kondisi internal, maupun dukungan stakeholder. Pelaksanaan UKK di 

SMK saat ini dikelola BSNP, baik dalam pengadaan soal UKK, kriteria 

penilaian, dan penguji. Berdasarkan hasil observasi dalam pelaksanaan UKK 

jasa boga di SMK, ditemukan bahwa: (1) soal UKK belum menggambarkan 

keahlian yang sesuai SKKNI (Costumade) sebagai cerminan kebutuhan 

lapangan kerja; (2) proses UKK telah memberikan porsi praktikum yang cukup; 

(3) aspek keterampilan berkomunikasi dan sikap intelektual belum terungkap; 

(4) kriteria penilaian masih kurang rinci seperti kriteria kinerja dalam SKKNI; 

(5) Penguji UKK pada SMK di daerah belum memenuhi standar BNSP, 

khususnya ketersediaan penguji eksternal, baik dari standar minimal pendidikan, 

pengalaman kerja, maupun sertifikat penguji yang dimiliki sehingga berdampak 

terhadap penilaian UKK jasa boga di SMK. Agar pelaksanaan penilaian UKK 

dapat dilaksanakan sesuai harapan, dapat dilakukan dengan cara: (1) penyusunan 

soal yang menggambarkan pengukuran kemampuan siswa SMK sesuasi standar 

kompetensi; (2) penguji internal maupun eksternal sesuai standar; (3) format 

penilaian disesuaikan dengan kriteria kinerja SKKNI, dan (4) pelaksanaan UKK 

oleh lembaga independen, atau menyesuaikan dengan kesiapan sekolah sebagai 

penyelenggara UKK.    

  

 

Kata kunci :  UKK, jasa boga, pendidikan kejuruan. 

 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Wardiman D. (1998, p.36) 

mendeskripsikan pendapat Rupert Evans bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan 

yang bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja; (2) 

meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu; dan (3) menumbuhkan motivasi 

untuk belajar sepanjang hayat. Menurut Good dan Harris dalam Sudira (2012, p.12) 

mendefinisikan “vocational education is education for work-any kind of work which the 

individual finds congenial and for which society has need”. Agar bisa mendapatkan 
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pekerjaan yang cocok maka masyarakat pengguna pendidikan kejuruan harus mengerti 

dan memahami dengan baik jenis-jenis lapangan kerja dan berbagai jenis bidang keahlian 

yang di selenggarakan di SMK.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan, penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan tidak dapat dipisahkan dari dunia industri sebagai institusi penyerap tenaga 

kerja. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan didesain agar para lulusan dapat 

mengembangkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, sikap dan kebiasaan kerja 

yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Dalam pendidikan kejuruan, SMK 

merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mempersiapkan dan 

mengembangkan kompetensi siswa untuk memasuki dunia kerja, sehinggan kualifikasi 

lulusan SMK juga harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kompetensi 

keahlian Jasa boga merupakan salah satu kompetensi keahlian di bidang studi keahlian 

Jasa boga.  

Kebutuhan terhadap tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang jasa boga akan terus 

meningkat. Keahlian di bidang Jasa boga semakin dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari, 

baik di dunia kerja atau di dunia industri. Pekerjaan di bidang Jasa boga sangat banyak 

dan beragam sesuai dengan namanya. Ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan Kompetensi 

Keahlian Jasa boga adalah jenis pekerjaan dan atau profesi yang relevan dengan 

kompetensi yang sesuai dengan SKKNI Bidang Jasa boga Boga pada jenjang SMK. 

Dalam konteks pendidikan, asesmen atau penilaian merupakan suatu kegiatan 

untuk mengetahui perkembangan, kemajuan dan hasil belajar siswa. Menurut Wagiran 

(2011) bahwa penilaian merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu 

institusi pendidikan yang ditujukan untuk menjamin tercapainya kualitas proses 

pendidikan serta kualitas kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan (Aiken, 1985, Anastasi, 1988, Buckendahl, 2002, Cullen, 2003). Hasil dari 

penilaian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan dalam 

mengambil keputusan tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Penilaian 

hasil belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan, selain dilakukan oleh pendidik, satuan 

pendidikan, dan pemerintah juga oleh masyarakat (DU/DI).  

Pengukuran kemampuan siswa SMK Program Keahlian Jasa boga melalui uji 

kompetensi merupakan suatu bentuk evaluasi hasil belajar, yang melibatkan dan 

dilakukan oleh pihak pemakai tamatan dan lembaga-lembaga profesi. Uji kompetensi 
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sebagai bentuk pengukuran terhadap kemampuan yang dimiliki siswa, dapat memberikan 

bukti bahwa siswa mampu melaksanakan tugas sesuai standar dan tuntutan lapangan 

pekerjaan. Maksud dari pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan pada SMK adalah 

untuk mendapatkan pengakuan atau legalitas dan kepercayaan dari pihak dunia industri 

sebagai konsumen/pemakai bagi para siswa atau tamatan telah dinyatakan lulus/berhasil 

dalam mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan serifikat. Sementara itu, yang menjadi 

tujuan dari pelaksaan uji kompetensi itu sendiri adalah untuk mencetak disiplin dan sikap 

kerja serta hasil kerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia industri. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam makalah ini akan 

mendekripsikan temuan tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Jasa boga 

di SMK Penulisan makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi keahlian 

Jasa boga di SMK, pelaksanaan UKK yang belum sesuai seperti yang diharapkan 

meliputi: Soal, Kriteria Penilaian dan penguji UKK Jasa boga dan memberikan alternatif 

pemecahan masalah pelaksanaan UKK Jasa boga di SMK. 

 

KOMPETENSI JASA BOGA 

Pengertian Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan 

(Peraturan Dirjen PLP, 2006). Menurut Lefrancois dalam Bafadal, I. (2000) kompetensi 

merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar.  

Kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu 

berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam 

bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu, sesusi dengan standar 

yang ada. 

SMK Jasa boga 

SMK Jasa boga merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang 

menyiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi di bidang pengolahan dan 

penyajian makanan dan minuman dalam hal produk dan jasa.  
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Tujuan SMK Jasa boga  

Tujuan SMK keahlian Jasa boga adalah membekali peserta didik dengan 

pengetahuan, keteterampilan dan sikap agar kompeten di bidang jasa boga. SMK jasa 

boga sebagai pendidikan untuk dunia kerja hotel, cafe dan restoran, maka siswa SMK jasa 

boga wajib menguasai tuntutan kompetensi keahlian yang dijabarkan dalam Standar 

Kompetensi Keahlian Jasa boga. Selain itu tujuan SMK Jasa boga adalah mempersiapkan 

peserta didik menjadi tenaga kerja menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha atau 

industri pada saat ini maupun masa yang akan datang lingkup keahlian jasa boga. 

 

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) JASA BOGA DI SMK 

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan salah satu asesmen penting untuk 

mengukur keberhasilan proses belajar mengajar di SMK. UKK bertujuan untuk 

memastikan indikator-indikator kompetensi siswa terpenuhi dan dapat dikembangkan 

lebih lanjut. Menurut UNESCO (2003, p.128) uji kompetensi dimaksudkan untuk menilai 

keterampilan kerja. 

Uji kompetensi bagi siswa SMK merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap 

keahliannya sesuai dengan standar kompetensi yang ada, yakni SKKNI. Standar 

kompetensi merupakan uraian kompetensi dan pengetahuan yang baku yang disusun 

berdasarkan analisis dan jabatan tertentu yang harus dikuasai oleh setiap tenaga kerja 

untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, dan produktif. Oleh karena 

itu, ukuran mutu tamatan pendidikan kejuruan tidak hanya dilihat dari hasil Ujian 

Nasional (UN), tetapi juga dari kompetensi yang dicapai. Ketercapaian kompetensi dilihat 

dari keterampilan, dan setiap keterampilan yang dicapai diberikan sertifikat oleh lembaga 

yang berwenang seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).   

Penilaian para ahli dan mitra industri terhadap kompetensi lulusan pendidikan 

kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Esensi dari lulusan SMK adalah 

tenaga kerja siap pakai pada level menengah, namun lulusan SMK secara umum belum 

mampu untuk itu, karena Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus dididik dan 

dilatih kembali. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan 

bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda 

dengan lulusan SMK (Miarso, Y.H. 2009).   
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UKK menjadi salah satu persyaratan kelulusan SMK. Meski bukan yang pertama 

kali diberlakukan, masih ditemukan banyak kekurangan. Menurut Samsudi (2009),  

kekurangan paling besar ditemui pada asesor dan ketersediaan alat. Sementara, uji 

kompetensi tidak bisa lepas dari dua hal itu.  

Konsep pengujian dan sertifikasi kompetensi keahlian pada UN untuk jenjang 

SMK merupakan rumusan kebijakan baru. Pembaharuan yang dilakukan dalam kerangka 

ini adalah dimasukkannya nilai komponen produktif (selanjutnya sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2006 disebut kompetensi keahlian) dalam 

nilai akhir UN. Nilai komponen produktif diperhitungkan untuk menentukan nilai rata-

rata kelulusan. Dari perspektif penyelenggaraan SMK, uji dan sertifikasi kompetensi 

memiliki dua sisi kepentingan, yaitu sebagai pengukur ketercapaian kompetensi tamatan, 

dan sekaligus sebagai pemenuhan atas amanat Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.   

Soal UKK   

Soal ujian praktik kejuruan dan teori kejuruan dirancang sesuai standar isi yang 

disahkan oleh BSNP. Pada prinsipnya materi secara kurikulum sudah diajarkan dan 

memperhatikan range kemampuan kompetensi siswa. Soal UKK praktek pada umumnya 

diterima 3 minggu sebelum ujian dilaksanakan. Untuk UKK tahun ajaran 2015/2016 

keahlian Jasa boga sama seperti tahun-tahun sebelumnya soal terdiri dari 3 paket pilihan, 

yaitu: (1) hidangan indonesia, (2) hidangan kontinental, dan (3) restoran servis. Ujian 

praktik diselesaikan dalam waktu 18 Jam selama 3 hari ujian dengan rincian 4 jam hari I 

untuk membuat perencanaan terdiri dari menu, daftar peralatan pengolahan dan 

penyajian, daftar kebutuhan bahan, tertib kerja, resep, desain produk, serta perhitungan 

harga jual masing-masing produk dan kandungan zat gizi, 6 jam di hari ke II melakukan 

persiapan peralatan penyajian dan meja display, dan 8 jam di hari ke III mengolah semua 

produk yang dipilih dan dipamerkan.  

Selama ini siswa peserta UKK diberi kebebasan untuk menentukan pilihan paket 

soal sesuai dengan yang dikuasai atau diminati, padahal kriteria dan tingkat kesulitannya 

menurut pengamatan penulis berbeda antara paket satu dengan paket lainnya.  Proses 

pembuatan hidangan Indonesia dengan hidangan Kontinental berbeda, begitu pula dalam 

restoran servis dan lain sebagainya. Padahal tuntutan kompetensi kerja di lapangan 

sebagai jasa boga berdasarkan SKKNI Costumade, dituntut untuk dapat membuat semua 
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jenis hidangan sesuai dengan keinginan pemesan. Sehingga bisa saja siswa peserta UKK 

hanya kompeten dalam pembuatan hidangan Indonesia tetapi tidak atau kurang kompeten 

dalam pembuatan hidangan kontinental atau sebaliknya.   

Apabila soal pilihan, sebaiknya tingkat kesulitan dibuat sama atau setara untuk 

semua paket pilihan soal, mulai dari pilihan menu/hidangan, bahan, teknik mengolah 

yang diharapkan, penyelesaian, serta garnish tanpa meninggalkan kaidah atau pakem-

pakem tertentu dalam pembuatan menu. Dengan soal yang seperti itu, dapat dihindari 

perbedaan kemampuan antara peserta UKK satu dengan lainnya. Soal sebaiknya mengacu 

pada standar kompetensi keahlian, yakni SKKNI Costumade atau Jasa boga, sehingga 

ketercapaian kurikulum pembelajaran bidang keahlian Jasa Boga dapat di ukur.   

Menu/hidangan  pada soal UKK sebaiknya mengacu pula pada perkembangan 

atau trend menu yang berkembang di masyarakat, karena seseorang yang kompeten dalam 

pekerjaan keahlian jasa boga harus dapat mengikuti perkembangan menu sesuai dengan 

tuntutan konsumen,  serta sesuai dengan tuntutan industri/dunia usaha sebagaimana 

tercantum dalam SKKNI Costumade yang dijadikan sebagai standar.   

Kriteria hidangan yang terdapat dalam soal sebaiknya tetap memberikan 

kesempatan dan keleluasaan berekspresi dan mengembangkan imajinasi peserta UKK. 

Penentuan tema dalam setiap UKK dengan memperhatikan potensi lokal dapat diterapkan 

sehingga dapat memungkinkan pelaksanaan UKK sebagai salah satu event untuk 

mengangkat potensi daerah/lokal dimana tingkat satuan pendidikan berada.   

Pada akhir pelaksanaan UKK sebaiknya diselenggarakan suatu event untuk 

memperkenalkan hasil peserta kepada khalayak masyarakat sekitar. Event tersebut dapat 

menjadi sebuah ajang untuk mempromosikan keberadaan SMK serta kompetensi siswa, 

dalam upaya meningkatkan citra SMK dimata masyarakat maupun dunia usaha.    

Kriteria Penilaian UKK  

Kriteria penilaian UKK secara garis besar dikelompokkan menjadi: (1) persiapan 

kerja, (2) proses (sistematika dan cara kerja), (3) hasil kerja, (4) sikap kerja, dan (5) waktu. 

Setiap komponen memiliki indikator penilaian dengan alternatif  skor: (1)  tidak 

kompeten, jika kurang dari 7,0; (2) 7,07; (3) 8,0-8,9; dan tertinggi (4) 9,0-10.  

Komponen persiapan kerja terdiri dari 3 sub komponen terdiri dari: (1) pakaian 

kerja bersih dan lengkap, (2) bahan ditimbang, dikupas, dan dicuci bersih, dan (3) alat 

dipersiapkan dengan rapid an bersih. Komponen proses (sistematika dan cara kerja) 
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terdiri dari: (1)  sistematika kerja (bahan dipersiapkan dengan rapi berdasarkan menu, 

menggunakan alat sesuai dengan fungsi, mengolah dengan memperhatikan teknik 

pengolahan yang benar, hygine sanitasi, SOP, dan sesuai dengan kriteria hasil); (2) cara 

kerja (menyiapkan, mengolah, menyajikan, dan menggarnish). 

Komponen hasil kerja penilaian dilakukan untuk melihat apakah hidangan sesuai 

kriteria yang telah ditentukan, meliputi warna, tekstur, rasa, suhu, dan kreasi. Penilaian 

terhadap hasil display meliputi keserasian tema, center piece, penampilan keseluruhan, 

kebersihan, dan kerapihan. Penilaian terhadap sikap kerja terdiri dari penguasaan alat, 

kecepatan kerja dan K3. Sedangkan untuk aspek penilaian terhadap waktu yakni waktu 

penyelesaian praktik.  

Setelah seluruh penilaian selesai, terakhir dilakukan perhitungan untuk 

menentukan persentase bobot komponen penilaian sehingga nilai-nilai praktik dapat 

ditentukan. Pembobotan komponen UKK terdiri dari: (1) persiapan 10%, (2) proses 45%, 

(3) hasil kerja 30%, (4) sikap kerja 5%, dan (5) waktu 10%. 

Penilaian UKK sebaiknya mengacu pada kriteria kinerja yang ada pada standar 

SKKNI. Pedoman penilaian hendaknya disusun sedemikian rinci sehingga langkah demi 

langkah pada proses pembuatan menu/hidangan dapat dinilai secara seksama, 

sebagaimana rincinya kriteria kinerja dalam standar kompetensi keahlian.  Aspek yang 

dinilai mulai tahap persiapan, proses, hasil, sikap, keselamatan kerja, maupun waktu 

sebaiknya disusun secara seimbang untuk setiap aspek. Penyusunan pedoman atau format 

penilaian kompetensi keahlian sebaiknya melibatkan akademisi atau ahli dalam bidang 

asesmen maupun kurikulum keahlian jasa boga selain pihak DU/DI. 

Penguji UKK 

Penilaian UKK di SMK idealnya dilakukan di Industri atau oleh asesor yang 

berasal dari industri/dunia usaha (DU/DI). Penilaian yang berkaitan dengan sertifikasi 

kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen sesuai dengan keahliannya. 

Bila lembaga ini belum tersedia, sekolah dapat bekerja sama dengan DU/DI terkait yang 

mempunyai kredibilitas untuk berperan sebagai pengganti lembaga sertifikasi. Namun 

mengingat anggaran yang belum memungkinkan maka belum dapat dilaksanakan karena 

untuk menguji kompetensi di LSP atau industri memerlukan biaya yang tidak sedikit.   

Dalam sistem uji kompetensi idealnya ujian dilakukan melalui mekanisme Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tetapi infrastruktur BNSP belum bisa menjangkau 



 

942 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

seluruh daerah. Mengingat keterbatasan itu, uji kompetensi melibatkan guru program 

produktif yang sudah tersertifikasi, dan hal itu belum sepenuhnya bisa terpenuhi, 

mengingat belum semua guru memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga guru yang tidak 

bersertifikat pun tetap dijadikan penguji internal, dan hal semacam ini banyak dijumpai 

di SMK yang ada di daerah, sehingga dalam pelaksanaannya penguji kompetensi terdiri 

dari 1 orang penguji internal dan 1 orang penguji eksternal.  

Berdasarkan BSNP tentang persyaratan penguji, penguji UKK di SMK terdiri dari 

penguji internal dan penguji eksternal. Persyaratan penguji internal adalah: (1) Memiliki 

sertifikat kompetensi di bidang keahlian yang sesuai, (2) Minimal pendidikan formal S1 

jasa boga, dan (3) Pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Sedangkan persyaratan sebagai 

penguji eksternal adalah: (1) Memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji dari LSP, (2) 

Minimal Lulusan D3, dan (3)  Telah bekerja di bidang jasa boga minimal 2 tahun.   

Kenyataan dalam pelaksanaan UKK di beberapa SMK yang penulis pernah ikuti, 

tidak semua persyaratan penguji tersebut dapat dipenuhi. Penguji internal yang berasal 

dari guru bidang produktif belum semuanya memiliki sertifikat dan latar belakang 

pendidikan S1, sehingga dalam hal ini pertimbangan pemerataan kesempatan menjadi 

penguji bagi guru-guru produktif yang telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun 

diterapkan oleh SMK.  

Penguji eksternal pada pelaksanaan UKK di SMK lebih banyak memprioritaskan 

pada penguji dari DU/DI yang telah menjalin kerjasama (sebagai mitra) dengan sekolah, 

khususnya industri tempat siswa melaksanakan prakerin, tanpa memperhatikan latar 

belakang pendidikan atau sertifikat sebagai penguji yang dimilikinya. Sekolah lebih 

memilih penguji dari unsur industri dibandingkan penguji dari lembaga 

pelatihan/pendidikan non formal (PNF) yang telah memiliki sertifikat penguji. 

Kondisi penguji UKK seperti dikemukakan di atas, berdampak pada penilaian 

UKK. Standar penilaian antara penguji dari industri, LSP, atau dari kalangan akademisi 

yang bersertifikat menjadi berbeda. Perbedaaan dalam penilaian akhirnya berdampak 

pada hasil akhir UKK yang harus dinyatakan berupa rekomendasi (kompeten dan tidak 

kompeten) untuk sertifikat kompetensi bidang boga. 

Penguji UKK jasa boga di SMK, baik penguji internal maupun penguji eksternal 

sebaiknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BSNP. Penguji internal sebaiknya 
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tetap objektif dalam melaksanakan penilaian UKK, walaupun yang sedang mengikuti 

UKK adalah peserta didiknya.   

Pemilihan penguji eksternal pada UKK jasa boga, sebaiknya dipertimbangkan 

dengan memperhatikan standar yang telah menjadi ketentuan BNSP sebagaimana 

tercantum dalam Standar Operasional Prosedur UKK jasa boga di SMK. Pertimbangan 

dalam menentukan siapa penguji eksternal lebih difokuskan atau didasarkan 

profesionalismenya, bukan karena kedekatannya atau hubungan yang terjalin antara 

penguji atau asal lembaganya dengan  pihak sekolah.   

Standar minimal pendidikan penguji eksternal (Diploma 3) terdapat beberapa 

kendala jika harus diterapkan secara prosedural khususnya di daerah. Pendidikan formal 

minimal dapat diturunkan ke jenjang SMK/sederajat, dengan memiliki pengalaman kerja 

dan keahlian sebagai penguji (dibuktikan dengan sertifikat). Jenjang pendidikan keahlian 

yang ditempuh melalui pendidikan non formal baik yang dikeluarkan oleh pendidikan 

masyarakat/pendidikan luar sekolah maupun oleh dinas tenaga kerja, atau lembaga 

sertifikasi profesi keahlian.     

Penguji UKK yang sesuai standar, dapat melakukan penilaian sesuai dengan 

standar yang ditetapkan, sehingga kualitas penilaian sesuai dengan standar mutu yang 

diharapkan. Keterlibatan Industri dalam pelaksanaan UKK sangat diharapkan agar 

kualitas kompetensi lulusan senantiasa sesuai dengan kebutuhan industri.  

Pengujian kompetensi keahlian siswa SMK dapat pula dilakukan di lembaga 

independen, dengan cara peserta UKK datang ke tempat penyelenggara UKK. 

Pelaksanaan pengujian seperti hal tersebut memungkinkan untuk terjaminnya 

pelaksanaan UKK secara objektif. 

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan UKK di SMK pada saat ini dikelola oleh Badan Standarisasi 

Nasional Pendidikan (BSNP), baik dalam pengadaan soal UKK,  kriteria penilaian, 

maupun penguji UKK Jasa Boga di SMK. Soal UKK Jasa Boga  pada SMK pada 

umumnya kurang lengkap, belum menggambarkan keahlian yang disesuaikan dengan 

kurikulum dan kebutuhan lapangan kerja yang menuntut tenaga kerja yang mampu 

mengikuti perkembangan yang dinamis dalam lingkungan kerja (SKKNI Costumade).   
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Proses uji kompetensi telah memenuhi persyaratan dengan memberikan porsi 

praktikum yang cukup. Namun untuk keterampilan berkomunikasi, sikap intelektual pada 

saat ujian, tidak terungkap, kriteria penilaian masih kurang rinci sebagaimana kriteria 

kinerja dalam standar kompetensi keahlian Jasa Boga. Penguji UKK khusunya pada SMK 

di daerah belum memenuhi standar yang ditetapkan BNSP, khususnya penguji eksternal, 

mengingat masih terbatasnya penguji eksternal yang ada di daerah, baik dari standar 

minimal pendidikan, pengalaman kerja, maupun sertifikat yang dimilikinya, sehingga 

dalam pelaksanaan penilaian UKK Jasa Boga di SMK belum dapat dilakukan secara 

maksimal, sesuai dengan tingkat pemahaman penguji.  

Agar dihasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang boga, maka pembelajaran 

yang mengacu pada SKKNI perlu ditingkatkan, sehingga kesiapan siswa dalam 

menghadapi UKK sesuai stándar. Idealnya program dikembangkan tidak hanya 

berorientasi pada pengembangan keterampilan semata, tetapi juga berorientasi pada 

proses yang mengembangkan kemampuan berpikir logis, etis, dan estetis, serta 

kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dan tuntutan dunia kerja, 

dan memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan.   
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman guru tentang 

kurikulum 2013 SMK dan bagaimana pelaksanaan atau implementasi kurikulu

m 2013. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif d

an dirancang dalam bentuk studi kasus. Data penelitian berupa paparan deskript

if yang didukung alat penelitian berupa audio-visual dan catatan lapangan. Infor

man penelitian ini adalah kepala sekolah, waka bidang kurikulum, tiga guru pro

gram keahlian teknik mesin, dan peserta didik yang melaksanakan pembelajara

n dengan menggunakan kurikulum 2013 di SMKN 1 Kertosono. Berdasarkan h

asil analisis data penelitian ini diketahui bahwa pemahaman guru SMK kurang 

begitu memahami kurikulum 2013 secara utuh. Sedangkan untuk implementasi 

kurikulum 2013 yang dilakukan oleh para guru diantaranya: (1) Perencanaan, g

uru dalam membuat perencanaan pembelajaran berpedoman pada hasil diskusi k

elompok guru yang dilakukan antar teman sejawat guru dan internet; (2) Pelaks

anaan, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru mencakup tiga kegiatan, 

yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup; dan (3) Penilaian, penilaian yang dilakuk

an guru adalah penilaian otentik, yang meliputi; penilaian sikap, pengetahuan d

an keterampilan.  

 

Kata kunci: Pemahaman, guru, implementasi, kurikulum, SMK. 

 

 

Kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan 

proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga 

pendidikan beserta staf pengajarnya (Nasution, 1989: 5). Kurikulum merupakan acuan 

dalam mengatur proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk 

mempermudah proses pembelajaran. 

Kurikulum pendidikan dapat berubah seiring dengan perubahan dan kebutuhan 

masyarakat Indonesia, karena kurikulum bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan 

perubahan dan pengembangan. Perubahan adalah perbaikan untuk menjadi lebih baik 



 

946 
 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kejuruan, Universitas Negeri Malang 
ISBN: 978 – 979 – 49589 – 8 – 8 
Malang, 24 September 2016 

dengan menggunakan hal sebelumnya sebagai tolak ukur untuk memperoleh perubahan 

yang lebih baik. Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan apabila terdapat 

perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang 

disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Perubahan kurikulum sering diartikan 

sebagai tujuan mengubah paradigma manusia. Diantaranya, guru, pembina pendidikan, 

dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Sebab itu perubahan kurikulum 

dianggap sebagai perubahan sosial.  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang saat ini dijalankan pada satuan-

satuan pendidikan di seluruh Indonesia terutama sekolah-sekolah yang menjadi sekolah 

permodelan atau percontohan. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan menunjukkan bahwa 

sistem pendidikan itu dinamis dan merupakan strategi meningkatkan capain pendidikan 

dan bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang berbasis sains dengan menghubungkan pada kehidupan nyata 

dilingkungannya. 

Implementasi kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan produktif, 

kreatif, dan inovatif untuk bersaing dalam dunia Internasional. Hal itu dimungkinkan, 

karena kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi, secara 

prinsip konseptual memiliki beberapa kelebihan. 

Pokok perubahan yang utama terjadi pada kurikulum 2013 dari kurikulum 

sebelumnya adalah terletak pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, 

dan standar penilaian. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut dapat menciptakan 

generasi yang lebih baik lagi. Mereka diharapkan dapat mengatasi tantangan di dalam 

kehidupannya kini dan masa yang akan datang. Kurikulum 2013 dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan 

bertindak. Kompetensi yang dimaksud menyangkut domain sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, yang didalamnya termasuk fisik dan mental peserta didik. 

Selain itu, Adanya penyempurnaan kurikulum sebelumnya dari Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013, merupakan bentukan dari 

kebijakan saat ini. Terdapat tiga langkah dalam metode pembelajaran KTSP, yaitu 

elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi. Sedangkan dalam Kurikulum 2013 ada lima 
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langkah, yaitu mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. 

Konsep pengembangan kurikulum 2013 menurut Kurniasih (2014: 131) kurikulum 

sebagai suatu substansi, sebagai sistem, dan kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu 

bidang studi kurikulum. Salah satu kurikulum yang saat ini dikembangkan adalah 

kurikulum 2013 SMK, yaitu kurikulum pendidikan yang diterapkan pada satuan 

pendidikan kejuruan. 

Perubahan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus diimbangi 

dengan kesiapan semua pihak sekolah yang meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, 

masyarakat, tenaga pendidik, sampai dengan peserta didiknya. Dalam kurikulum 

kejuruan teknik menurut Siswanto (1989: 3) mengatakan bahwa pendidikan teknik 

merupakan salah satu bagian dari pendidikan umum yang mempunyai tujuan untuk 

mempersiapkan seseorang memasuki dunia kerja dalam hal ini pekerjaan dalam bidang 

teknik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat, perlunya perubahan kurikulum kejuruan. Perubahan kurikulum yang saat ini 

dikembangkan oleh pemerintah merupakan hasil survei Internasional “Trendsin 

International Math and Science” oleh Global Institute pada tahun 2007 tentang 

kemampuan siswa Indonesia hanya 5 persen yang mampu mengerjakan soal berkategori 

tinggi yang memerlukan penalaran. 

Adanya perubahan kurikulum harus diimbangi oleh kemampuan guru dalam 

mengelola kelas dan up to date materi tentang perubahan kurikulum serta adanya 

pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru, banyak dari tenaga pendidik (Guru) yang 

belum sepenuhnya memahami karakteristik kurikulum 2013 dan sekolah dalam 

menyikapi perubahan kurikulum. Peran seorang guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum baru sangat penting demi keberlangsungannya tujuan kurikulum 2013. Peran 

pemerintah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan kurikulum 2013 agar dapat 

dipahami guru adalah dengan memberikan pemantapan pemahaman terhadap 

implementasi kurikulum 2013, dilakukan dengan program pendampingan kepada semua 

sekolah, dengan sasaran pengawas, kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, dan 

guru. 

Mulyasa (2013:41) guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, 

bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Peran seorang 

guru dalam membantu keberhasilan peserta didik dalam belajarnya yaitu guru harus 
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mampu mendisiplinkan peserta didik, terutama disiplin diri. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kurikulum baru selain tenaga pendidik adalah aktivitas peserta 

didik. Menurut Mulyasa (2013:45) “Untuk mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai 

dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis; 

sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh, dan 

untuk peserta didik”. Peran guru dalam memahami kurikulum baru sangatlah penting 

dalam mencapai tujuan kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan subjek penerima kebijakan 

perubahan dan pengembangan kurikulum adalah guru dan peserta didik. 

Konsep Dasar Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Dapat dikatakan kurikulum merupakan peraturan, pedoman, 

dan dokumen tertulis yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Menurut Romine dalam 

Hidayat (2013: 21) “curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, 

activities, and experience which pupile have under direction of the school, whether in the 

classroom organisatoris not”. 

Kurikulum 2013 SMK 

Kurikulum 2013 SMK distandarkan oleh pemerintah sebagai acuan pelaksanaan 

pembelajaran di SMK. Meskipun pemerintah memberi kesempatan kepada lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan kurikulum pada satuan pendidikan, pemerintah 

menetapkan standar kurikulum untuk sekolah menengah kejuruan. Karakteristik 

kurikulum pendidikan menengah teknologi dan kejuruan yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan kurikulum, yakni: orientasi, justifikasi, fokus, standar keberhasilan di 

sekolah, standar keberhasilan dalam pekerjaan, hubungan antara sekolah dengan 

perindustrian dan masyarakat, keterlibatan pemerintah, responsiveness, logistik dan 

pembiayaan (Reksoatmojo, 2010:130). 

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya (Poerwati dan Amri, 2013:80). Agar 

dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, 
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mereka harus menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya. Memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi 

sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. 

Struktur kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini mencapai tujuan tersebut. 

Kurikulum SMK meliputi kelompok A (wajib), kelompok B (wajib), serta kelompok C 

(peminatan). 

Struktur Kurikulum SMK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam 

satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai kelas XII. Struktur 

Kurikulum SMK disusun berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan 

pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemahaman Guru Tentang Kurikulum 2013 

Secara umum guru di SMK Negeri 1 Kertosono kurang begitu memahami isi 

kurikulum 2013 SMK khususnya pada program keahlian teknik mesin, terutama guru 

yang belum mengikuti pelatihan/workshop kurikulum 2013 SMK. Dapat diartikan bahwa 

dengan konsep pemahaman yang mereka miliki tentang proses pembelajaran pada 

program keahlian teknik mesin masih dalam taraf pengetahuan secara umum dari hasil 

sosialisasi saja yang dilakukan oleh sekolah, belum fokus pada pemahaman. Hal itu dapat 

diartikan bahwa untuk memahami isi kurikulum 2013 perlu waktu yang tidak singkat. 

Mulyasa (2013:41) menyatakan bahwa, dalam pemahaman guru terutama yang berada di 

daerah dan di pedalaman akan sulit mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat, apalagi 

dengan pendekatan tematik integratif yang memerlukan waktu untuk memahaminya. 

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan guru untuk mendukung keberhasilan 

kurikulum 2013 adalah dengan menguasai dan memahami kompetensi inti dalam 

hubungannya dengan kompetensi lulusan. Hal senada juga disampaikan oleh Hurotul 

‘Aini (2014) menyatakan bahwa, kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 

belum maksimal. Hal itu dikarenakan banyak guru berangapan bahwa pemerintah terlalu 

cepat untuk menerapkan di sekolah.  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya 

disempurnakan di dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 membentuk karakter peserta 
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didik untuk lebih baik seperti berfikir kreatif, aktif, dan inovatif dalam pembelajaran. 

Kurikulum 2013 mengembangkan tiga (3) aspek yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Ketiga aspek tersebut diterapkan dalam berbagai situasi, baik di sekolah 

maupun di masyarakat. 

Kurikulum baru juga memiliki tujuan tertentu, begitu pula dengan kurikulum 

2013. Tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mewujudkan perubahan pada peserta didik 

agar lebih aktif, antusias, dan kreatif dalam menggali pengetahuan secara mandiri dengan 

memperoleh hasil yang maksimal dan melibatkan berbagai pihak, yaitu keaktifan peserta 

didik  dan keterlibatan guru. Menurut Mulyasa (2013:65), “pengembangan kurikulum 

difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai 

wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual”.  

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan 

saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan dengan menekankan pada 

keterampilan proses peserta didik dalam pembelajaran melalui pengalaman-pengalaman 

langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Dengan pengalaman pembelajaran, peserta 

didik diharapkan dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. Sudjimat (2014:267) menyatakan bahwa, pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis 

dalam membangun pengetahuan melalui pendekatan ilmiah, yaitu suatu pendekatan ini 

bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan 

penjelasan tentang suatu kebenaran. 

Implemetasi Kurikulum 2013 

Implementasi kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Kertosono khususnya pada 

program keahlian teknik mesin memperhatikan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan 

tersebut adalah (1) penyusunan perencanaan pembelajaran, (2) kegiatan inti 

pembelajaran, dan (3) penilaian atau evaluasi pembelajaran. Secara umum guru di SMK 

Negeri 1 Kertosono memahami implementasi kurikulum 2013 sesuai dengan pemahaman 

mereka sendiri tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran kurikulum 

2013 SMK. Implementasi kurikulum 2013 SMK pada program keahlian teknik mesin 

memperhatikan tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut adalah (1) penyusunan 

perencanaan pembelajaran, (2) kegiatan inti pembelajaran, dan (3) penilaian atau evaluasi 
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pembelajaran. Pada tahapan perencanaan pembelajaran dilakukan dengan pengembangan 

silabus serta pembuatan RPP yang disesuaikan dengan ketentuan kurikulum 2013 dan 

disesuaikan dengan kalender akademik satuan pendidikan. 

Pada dasarnya prinsip melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Permendikbud Nomor 65 Tahun 

2013 menyebutkan dengan standar proses pembelajaran yang meliputi perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Guru program keahlian teknik mesin di SMK Negeri 1 Kertosono dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 SMK kurang maksimal, hal itu dikarenakan 

model dan pendekatan yang digunakan harus menggunakan pendekatan saintifik meliputi 

5M, serta dalam perencanaan dan penilaian yang lebih banyak. Hurotul ‘Aini (2014) 

menyatakan bahwa, secara umum guru menyampaikan bahwa kesepian guru dalam 

menerapkan kurikulum kurang maksimal, karena pada kurikulum 2013 kegiatan 

pembelajaran harus menggunakan kegiatan pembelajaran 5M serta bentuk format 

penilaian yang lebih banyak.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pemahaman guru SMK kurang begitu memahami kurikulum 

2013 secara utuh. Sedangkan untuk implementasi kurikulum 2013 yang dilakukan oleh 

para guru diantaranya: (1) Perencanaan, guru dalam membuat perencanaan pembelajaran 

berpedoman pada hasil diskusi kelompok guru yang dilakukan antar teman sejawat guru 

dan internet; (2) Pelaksanaan, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru mencakup 

tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup; dan (3) Penilaian, penilaian yang 

dilakukan guru adalah penilaian otentik, yang meliputi; penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.  

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih kami tujukkam kepada semua pihak yang turut berperan dalam 

penelitian terkait pemahaman dan implementasi kurikulum 2013 di SMK. 
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