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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Relevansi Kurikulum Program Studi PTIK yang Bersifat Internal. 

 

a. Kurikulum Lingkup Makro 

1) Scope dan Sequence Konten TIK 

Tujuan, konten, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum Prodi PTIK 

yang bersifat internal pada lingkup makro tidak relevan karena Scope konten 

terlalu luas dan sequence tidak diorganisasikan dengan sistematis.  

2) Penerapan Strategi Pembelajaran Mandiri 

Upaya yang ditempuh adalah membiasakan mahasiswa belajar dan 

bekerja dengan tidak mengandalkan dosen sebagai satu-satunya penyampai 

materi utama perkuliahan. Di samping itu, pembelajaran mandiri diharapkan 

akan menimbulkan rasa tanggungjawab, kemampuan mahasiswa 

merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya sendiri, sebab didukung 

oleh optimalisasi pemanfaatan laboratorium di luar jam pembelajaran, 

penggunaan modul sebagai bahan ajar, dan model pembelajaran berbasis e-

learning 
 

3) Cyberculture dan Conventional Culture 

Context Cyberculture di kalangan mahasiswa Program Studi PTIK, 

adalah dukungan kepemilikan fasilitas pembelajaran seperti laptop, notebook, 

PC tablet, dan peratalan peripheral lainnya secara pribadi, dalam setiap 

kegiatan. Pemenuhan fasilitas itu bukan lagi hanya disebabkan oleh tuntutan 

perkuliahan, namun sudah menjadi identitas diri mereka dalam melakukan 

interaksi sehari-hari, baik terhadap sesama mahasiswa maupun kepada dosen, 

sehingga dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai suatu budaya.  
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Di sisi lain Conventional Culture sebagai wujud pembelajaran holistik 

pada Prodi PTIK tetap mengedepankan interaksi langsung antara mahasiswa 

dengan dosen maupun antara sesama mahasiswa sendiri.  

4) Rendahnya ketuntasan belajar (mastery learning) 

Dari semua fenomena di atas, consequence yang harus dihadapi Prodi 

PTIK jika scope dan sequence konten tidak dibenahi adalah, mahasiswa yang 

memiliki laju perkembangan belajar rendah akan mengalami rendahnya 

ketuntasan belajar (mastery learning). 

 

b. Kurikulum Lingkup Mikro 

1) Pemisahan Kompetensi Pedagogi dengan Kompetensi Konten TIK 
 

Tidak relevannya komponen tujuan, konten, pelaksanaan dan evaluasi 

yang disebabkan oleh pemisahan kompetensi pedagogical knowledge dan 

content knowledge ditujukkan dengan kondisi kompetensi mahasiswa sebagai 

calon guru lebih berciri content knowledge TIK, bukan berciri Pedagogical 

content knowledge. 
 

2) Micro Teaching 
 

Upaya Prodi PTIK untuk mengatasi kompetensi mahasiswa sebagai 

calon guru lebih berciri content knowledge TIK di atas adalah, menerapkan 

microteaching sebagai rangkaian pembekalan kegiatan Program PPL. Tujuan 

kegiatan microteaching ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan 

mempraktikkan keterampilan dasar mengajar dengan baik. 

 

3) Program Praktek Pengenalan Lapangan (PPL). 

Program Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) adalah context yang 

mendukung micro teaching. Program PPL merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan Student Teaching (aktivitas mengajar siswa), yang 

merupakan pendidikan pedagogi paling berpengaruh dalam pendidikan guru. 

Tiga hal yang terjadi dalam proses belajar untuk menjadi guru (learning to 

teach). Pertama, calon guru memahami pengalaman mengajar yang 
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sesungguhnya. Kedua, calon guru tidak hanya mengembangkan kemampuan 

think like a teacher (berpikir layaknya seorang guru) namun juga 

mengejawantahkan ke dalam tindakan. Ketiga, dalam upaya mempersiapkan 

guru pada problem of complexity (masalah kompleksitas), dimana guru 

bekerja dengan banyak siswa sekaligus, dan harus meraih tujuan sosial dan 

akademik yang terjadi dalam aktifitas kelas sehari-hari. 

Selain tiga hal yang terjadi dalam proses belajar untuk menjadi guru di 

atas, temuan penelitian menambahkan dua hal lagi yang mempengaruhi 

student teaching mahasiswa, yaitu pertama: kemampuan berbahasa, baik 

verbal (lisan/tulisan) maupun non verbal (bahasa tubuh), kedua: penampilan 

fisik (cara berpakaian, kebersihan, kerapian, dan keserasian).  

 

4) Mengintegrasikan konten ilmu pedagogi dalam setiap kegiatan pembelajaran 

pada Mata Kuliah Produktif TIK. 
 

Consequence yang harus dihadapi oleh pihak Prodi PTIK adalah 

konten pedagogi dan konten TIK yang dipelajari oleh mahaiswa calon guru 

tidak dapat dipisahkan. Artinya, pada saat mahasiswa belajar konten TIK, 

prinsip pedagogi juga sudah harus dikuasai.  

 

2. Relevansi eksternal kurikulum, berupa kompetensi mahasiswa Program 

Studi PTIK dengan kompetensi guru yang dibutuhkan Bidang Studi 

Keahlian TIK pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota 

Makassar 

 

a. Prodi PTIK tidak Melibatkan Pihak Sekolah dan Industri sebagai asesor 

eksternal.  

Ada dua kegiatan dimana pihak sekolah dan pihak industri sebagai 

mitra program studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer  

kompetensi, dapat dilibatkan sebagai asesor eksternal pada kegiatan 

kulminasi proyek, yaitu: sekolah sebagai asesor kompetensi pedagogi dan 

kompetensi konten. Industri sebagai asesor kompetensi produktif  
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b. Partnership (Kemitraan) yang Saling Menguntungkan antara Prodi PTIK, 

SMK, dan Industri. 

Partnership (Kemitraan) kurang megedepankan prinsip saling 

menguntungkan, sehingga pembimbingan mitra saat kegiatan berlangsug, 

terkadang tidak optimal. 
 

c. Budaya Kerja di Sekolah dan Budaya Kerja di Industri. 

Konteks yang mendukung partnership (kemitraan) antara program 

studi dengan sekolah adalah Program Praktek Lapangan (PPL), sedangkan 

dengan industri bermitra melalui Program Praktek Industri (PI). 
 

d. Melibatkan Pihak Sekolah dan Industri (Pemakai lulusan) sebagai Tim Asesor 

Eksternal 

Konsekuensi yang harus dihadapi program studi atas kondisi 

rendahnya recruitment guru Bidang Studi Keahlian TIK di SMK adalah 

meningkatkan sosialisasi jurusan khususnya dalam melibatkan sekolah dan 

industri/pemakai lulusan sebagai asesor eksternal kompetensi mahasiswa. 

 

Kompetensi pedagogi, personal, profesional, dan sosial adalah 4 

kompetensi calon guru yang harus dimilki oleh mahasiswa Prodi PTIK. Berikut 

uraiannya. 

a. Kompetensi Pedagogi 

1) Kompetensi mengembangkan perangkat pembelajaran berupa: silabus, RPP, 

bahan ajar, media pembelajaran, instrumen evaluasi, dan skenario 

pembelajaran.  

a) Memahami konsep, kedudukan dan fungsi penyusunan silabus dan RPP. 

 

b) Mampu mengembangkan bahan ajar berbasis komputer.   

 

c) Terampil menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran.  
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d) Kompetensi menerapkan berbagai model, strategi, pendekatan, dan metode 

pembelajaran.  

Kompetensi mengaplikasikan model, strategi, pendekatan, dan metode 

pembelajaran terlihat pada kemampuan menerapkan beberapa keterampilan 

mengajar di kelas, pada kegiatan PPL. Keterampilan membuka pelajaran dan 

sulitnya membedakan keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Pemberian 

penguatan verbal melalui kata-kata paling sering digunakan. Pengelolaan 

kelas berupa keterampilan menciptakan dan memeliharaan kondisi belajar 

yang optimal, melalui pengelolaan kelas yang besar, dengan jumlah media 

pembelajaran yang terbatas, diatasi melalui metode tutor sebaya. Mampu 

mengadakan variasi mengajar melalui penerapan strategi pembelajaran 

langsung dan tidak langsung, penerapan beberapa metode di antaranya, 

metode ceramah tanya jawab,  kerja kelompok, dan  project work. Pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa. 

 

e) Mengevaluasi Pembelajaran 

Mampu menyesuaikan jenis evaluasi dengan karakteristik materi 

pembelajaran, demikian pula kompetensi mengevaluasi pembelajaran berada 

pada kategori mampu memanfaatkan /mengaplikasikan instrumen evaluasi 

yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran.  

Kompetensi mengembangkan/mendesain instrumen evaluasi, baik 

evaluasi tes maupun non tes, pada kategori belum memahami rambu-rambu.  

 

b. Kompetensi Personal 

Ada dua hal yang berkaitan kompetensi personal mahasiswa pada 

kegiatan Program PPL, yaitu sebagai berikut.  

1) Kemampuan berbahasa, baik verbal maupun non verbal (bahasa tubuh),  

2) Penampilan fisik (cara berpakaian, kebersihan, kerapian, dan keserasian).  

 

c. Kompetensi Profesional 

 



230 
 

 
Arnidah, 2014 
Relevansi Kurikulum Teknologi Informatika dan Komputer di LPTK dengan SMK. Studi 
Grounded Theory pada Prodi PTIK Jurusan Pendidikan Elektro dengan Bidang Studi Keahlian 

TIK Sekolah Menengah Kejuruan. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

1) Teknik Komputer Jaringan 

a) Kompetensi technical support bidang computer system dan networking: 

b) Network Enginerr Bidang Computer System dan Networking, mahasiswa 

menguasai: 

c) Administrator Hardware Bidang Computer System dan Networking: 

 

2) Rekayasa Perangkat Lunak: Administrator Software Bidang Computer System 

dan Networking: 

a) memahami konsep dan desain infrastruktur jaringan dan troubleshooting, 

b) menjalankan network operating system dan aplikasi-aplikasi yang dapat 

diimplementasikan dalam organisasi, 

c) manguasai teknik dan praktis mengeai keamanan jaringan/sistem. 

 

3) Multimedia 

Beberapa kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah 

menyelesaikan Mata Kuliah Multimedia adalah: 

a) menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil olah text dan gambar, 

b) mendemonstrasikan hasil produksi Sistem Animasi text dan gambar diam, 

c) mendemonstrasikan hasil olah audio, 

d) mendemonstrasikan hasil produksi sistem audio visual, 

e) mendemonstrasikan hasil olah multimedia pembelajaran linier, 

f) mendemonstrasikan multimedia pembelajaran non linier/interaktif. 

 

4) Kompetensi berwirausahaan. 

Mahasiswa belum mampu mengidentifikasi kebutuhan dengan 

mempertimbangkan komponen: kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, 

biaya dan waktu, serta nilai jual, serta sarana/prasarana sebelum menetapkan 

jenis kompetensi apa yang akan di kerjakan/diproduksi. Mahasiswa hanya 

mengutamakan pertimbangan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, biaya, 

waktu, serta dukungan sarana prasarana. 
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d. Kompetensi Sosial 

Mahasiswa sudah mampu membedakan budaya kerja di sekolah dan 

budaya kerja di industri. Ada dua kategori kompetensi sosial, yaitu: 

1) Menjalin interaksi sosial di sekolah (interaksi dengan siswa dan guru 

pamong) 

Kepercayaan diri mahasiswa berkembang pesat setelah melalui 

beberapa pertemuan. Kesulitan komunikasi dan rendahnya kepercayaan diri 

lebih besar terjadi dalam proses penyampaian materi pembelajaran yang 

bersifat konsep, sedangkan kemampuan adaptasi yang lebih cepat terjadi saat 

mahasiswa praktikan mengajarkan materi praktek di laboratorium. Hal 

tersebut juga menunjukkan bahwa kurangnya persiapan mental diakibatkan 

oleh minimnya latihan mengajar di sekolah. 

 

2) Menjalin interaksi di Industri (dengan pembimbing industri dan costumer).  

a) Interaksi dengan pembimbing industri.  

b) Interaksi dengan karyawan industri.  

c) Interaksi dengan costumer.  

 

3. Grouded Theory Relevansi Kurikulum yang Dihasilkan 

 

Grounded theory relevansi kurikulum antara Prodi PTIK dengan 

Kurikulum Bidang Studi Keahlian TIK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di 

Kota Makassar adalah: “Semakin tinggi tingkat relevasi internal kurikulum 

LPTK, semakin tinggi pula tingkat relevansi eksternalnya, berupa kepuasan 

SMK sebagai pemakai lulusan (customer satisfaction)”.  Adapun 

karakteristiknya sebagai berikut. 

a. Penetapan tujuan (profil lulusan dan kompetensi) mengutamakan pencapaian 

kompetensi yang spesifik.  
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b. Penetapan konten (bahan kajian) mempertimbangkan Pedagogical content 

knowledge.  

c. Pelaksanaan mengutamakan program kemitraan yang saling menguntungkan 

antara LPTK dengan pengguna lulusan, 

d. Evaluasi melibatkan pihak sekolah dan pihak industri sebagai tim verifikasi 

eksternal dalam uji kompetensi.   

 

B. Rekomendasi 
 

1. Pihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), khususnya 

Universitas Negeri Makassar, melakukan upaya peingkatan relevansi 

kurikulum melalui kegiatan berikut. 

a. Mengembangkan measuring customer satisfaction instrument untuk 

melakukan kegiatan evaluasi kurikulum program studi. 
 

b. Analisis kebutuhan (need assessmend) untuk menentukan kompetensi melalui 

analisis konten dan analisis kerja. Analisis konten merupakan analisis 

terhadap dokumen yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang 

kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna lulusan. Analisis kerja merupakan analisis terhadap 

pekerjaan yang diperlukan untuk menampilkan performa terbaik. Analisis ini 

digunakan untuk mencari tugas dan kecakapan utama yang diperlukan oleh 

sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan membantu meyakinkan bahwa suatu 

program akan meningkatkan kecakapan-kecakapan yang diperlukan dalam 

pekerjaan tersebut.  
 

c. Membentuk tim asesor internal dengan mengoptimalkan peran penjaminan 

mutu di setiap jurusan/program studi, fakultas, dan universitas secara 

bersinergi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum.  
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2. Sekolah menengah kejuruan, khususnya Kompetensi Keahlian Teknik 

Komputer Jaringan (TKJ) dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di Kota 

Makassar, sebaiknya melakukan kegiatan berikut. 

a. Secara pro aktif melakukan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak 

perguruan tinggi untuk memperoleh terpaan inovasi pembelajaran terutama 

untuk meningkatkan kompetensi guru (in- service) 

b. Bersikap terbuka pada perguruan tinggi baik untuk kebutuhan penelitian 

maupun pada kegiatan kerja sama.  

c. Melakukan komunikasi yang intens dengan para dosen dalam pelaksanaan 

kegiatan kemitraan seperti Program Praktek lapangan (PPL), dengan 

melaporkan perkembangan mahasiswa, kendala yang dihapi serta strategi 

bersama dalam mengatasi setiap permasalahan. 

 

 

3. Pembuat Kebijakan (Policy Maker) 

a. Memediasi partnership antara LPTK dengan SMK, serta masyarakat, baik 

dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru, maupun di dalam pemanfaatan 

sumber belajar, dan sosialisasi kompetensi lulusan. 

b. Menfasilitasi pihak LPTK dan, dalam kegiatan pengembangan lembaga, baik 

secara internal maupun eksternal. 

 

 

4. Peneliti Berikutnya  

Penelitian tentang relevansi LPTK dengan SMK masih sangat 

dibutuhkan, khususnya penelitian yang lebih spesifik pada setiap komponen 

kurikulum, hingga pada ranah impact kurikulumnya. Penelitian 

pengembangan kurikulum pada ranah kebijakan perlu mendapat perhatian, 

sebab masih banyak program pendidikan di Indonesia yang belum dievaluasi 

luaran dan dampaknya.  

 

 



234 
 

 
Arnidah, 2014 
Relevansi Kurikulum Teknologi Informatika dan Komputer di LPTK dengan SMK. Studi 
Grounded Theory pada Prodi PTIK Jurusan Pendidikan Elektro dengan Bidang Studi Keahlian 

TIK Sekolah Menengah Kejuruan. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


