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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan kejuruan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan 

sumber daya manusia yang terampil dan mandiri. Pendidikan kejuruan selayaknya 

menitikberatkan pembelajaran berbasis kerja, sesuai dengan yang diharapkan oleh 

dunia usaha dan dunia industri. Akan tetapi kenyataan pendidikan kejuruan yang  

selama ini dilaksanakan mempunyai disparitas yang sangat mencolok antara 

kemampuan yang diharapkan dunia kerja dengan lulusan yang mampu dihasilkan 

dunia pendidikan khususnya pendidikan kejuruan. Dalam Sistem Pendidikan 

Nasional Indonesia, Pendidikan kejuruan merupakan salah satu jenis pendidikan 

yang dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja 

dalam bidang tertentu (Pasal 15 UUSPN No.20/Tahun 2003).  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian terpadu dari 

Sistem Pendidikan Nasional. SMK adalah pendidikan berjalur formal sebagai 

bentuk satuan pendidikan kejuruan. SMK memiliki peranan penting dalam 

menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Peran tersebut 

adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pada bidang keahliannya 

serta dapat dikembangkan dan siap memasuki dunia kerja.  

Kondisi ideal tersebut kurang sesuai dengan fakta di lapangan bahwa 

pengangguran terbesar di Indonesia berdasarkan status pendidikan, lulusan SMK 

merupakan yang paling banyak menganggur, jumlahnya mencapai 813.776 orang 

atau 11,24 % dari total tingkat pengangguran terbuka (http://www.republika.co.id, 

tanggal 05 November 2014). Persaingan yang ketat dari lulusan SMK menjadi 

penyebab tingginya angka pengangguran SMK. Jumlah lulusan SMK tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini 

mengharuskan peserta didik untuk mempersiapkan dirinya dalam mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik. Persiapan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 



2 

 

 
Sugeng Rifqi Mubaroq, 2015 
PENGEMBANGAN SOFT SKILLS PESERTA DIDIK SMK KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PENDINGIN 
DAN TATA UDARA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL TF-6M  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

kemampuan hard skills dan soft skills. Adapun yang dimaksud dengan hard skills 

adalah kompetensi teknis dan akademis sesuai dengan keilmuan dan profesi, 

sedangkan soft skills adalah kemampuan diluar kemampuan teknis dan akademis 

yang meliputi self awareness, self improvement, self control, dan interpersonal 

skill. 

Lembaga pendidikan di Indonesia khususnya SMK telah 

menyelenggarakan pendidikan hard skills dan soft skills secara bersamaan. Namun 

penyelenggaraanya masih belum optimal. Sebagai contoh, belajar dalam bentuk 

kelompok dan diskusi, peserta didik diajarkan untuk meningkatkan kerjasama dan 

rasa kebersamaan. Namun demikian, pendidikan ini porsinya relatif sedikit 

dibandingkan dengan belajar eksak secara personal. Pandangan pendidikan, 

khususnya SMK terhadap lulusannya yang “high competence” adalah lulusan 

dengan nilai raport tinggi dan praktek yang baik. Hal ini berbeda dengan cara 

pandang dunia industri yang menyatakan bahwa dimaksud dengan lulusan yang 

high competence yaitu mereka yang memiliki kemampuan dalam aspek teknis dan 

sikap yang baik. Hal yang lain juga berlaku bahwa, suatu program studi 

dinyatakan baik oleh sekolah, apabila lulusannya memiliki waktu tunggu yang 

singkat untuk mendapatkan pekerjaan pertama setelah peserta didik lulus. Akan 

tetapi industri menyatakan sebaliknya, yaitu seberapa tangguh seorang lulusan 

untuk memiliki komitmen atas perjanjian yang telah dibuatnya pada pekerjaan 

pertama. 

Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis (hard skills), tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan 

orang lain (soft skills).  Kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skills 

dan sisanya 80% oleh soft skills. Sudah selayaknya setiap dunia pendidikan 

sekarang ini agar mempersiapkan peserta didiknya untuk bersaing di pasar tenaga 

kerja dengan bekal keterampilan soft skills. (Rao, M.S. 2010 hlm. 223) 

Pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan pada teori, peserta didik 

dibuat untuk terlalu berawang-awang, dan seolah-olah dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari (Muchlas S. 2007 hlm. 30). Melihat kondisi ini, berarti pendidikan di 
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Indonesia selama ini belum membekali peserta didik bagaimana menghadapi 

kehidupan nyata di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan mereka tidak tahu 

apa yang harus dikerjakan, kecuali belajar dengan buku untuk mendapatkan 

selembar ijazah. Kesuksesan seseorang tidak hanya didukung oleh seberapa pintar 

seseorang dalam menerapkan pengetahuan dan mendemonstrasikan 

keterampilannya, akan tetapi seberapa besar seseorang mampu mengelola dirinya 

dan berinteraksi dengan orang lain (Grayson, R. 2013). Adanya konsekuensi 

tersebut, maka pada era globalisasi ini penyelenggara pendidikan diposisikan 

sebagai kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan profesional dalam kancah persaingan global. 

Kemampuan soft skills yang dibutuhkan oleh para lulusan SMK untuk 

bekal dalam dunia kerja, baik di industri maupun dalam berwirausaha adalah 

sebagai berikut: (1) kejujuran dan sikap perilaku yang baik, (2) rasa tanggung 

jawab, (3) disiplin waktu, (4) bekerja secara aman, (5) tangguh/gigih dalam 

bekerja, (6) dapat mengatasi stress, (7) tidak bergantung kepada orang lain, dan 

(8) mudah menerima masukan. (Suryanto, D., dkk, 2013, hal. 1) 

Berbagai penelitian lain makin menguatkan pentingnya soft skills dalam 

menentukan keberhasilan seseorang, termasuk dalam hal ini adalah lulusan SMK. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

1. Sepuluh kiat sukses 50 orang tersukses di Amerika, delapan kriteria 

memuat soft skills sementara hanya dua kriteria saja yang hard skills. 

Faktor terkuat yang berkontribusi terhadap kesuksesan para eksekutif 

adalah seluruhnya faktor soft skills, satu-satunya hard  skills yang masuk 

dalam daftarnya yaitu kemampuan berpikir analitis (Wagiran, W., 

Munadi, S., & Fathudin, S., 2014, hlm. 93-94). 

2. Soft skills have become the source of economic survival (Pink D. H. 2006. 

hal. 51). 

Berdasarkan beberapa penelitian dan temuan di atas, diperoleh bahwa soft 

skills mempunyai peranan yang besar bagi kehidupan lulusan SMK. Sementara 

pendidikan di SMK belum mampu memberikan bekal soft skills yang cukup untuk 
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para lulusannya. Salah satu upaya pemerintah untuk menangani permasalahan 

lulusan ini adalah dengan menggalakkan model pembelajaran yang berorientasi 

pada industri dan wirausaha. Salah satunya adalah model pembelajaran teaching 

factory yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan (lifeskills) peserta 

didik. Keterampilan yang dilaksanakan terdiri dari kemampuan soft skills dan 

hard skills. Lulusan diharuskan memiliki keterampilan ini. Hal ini tertuang dalam 

salah satu butir Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMK, bahwa lulusan SMK 

harus menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam 

pengambilan keputusan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulato (2013) menunjukkan hasil 

penelitian bahwa: pelaksanaan pembelajaran produktif di SMKN 1 Trucuk 

sebagian besar menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis produksi yang 

diimplementasikan melalui program teaching factory. Implementasi program 

teaching factory mempunyai pengaruh terhadap pengingkatan kompetensi siswa 

dengan meningkatkan prosentase kelulusan ujian praktek siswa dan meningkatkan 

alumni yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 

Model pembelajaran teaching factory yang dapat digunakan sebagai model 

pembelajaran yang bisa mengembangkan soft skills peserta didik adalah model 

pembelajaran Teaching Factory 6 langkah (TF-6M).  Model Pembelajaran TF-6M 

adalah model pembelajaran teaching factory yang dilakukan dengan enam 

langkah kegiatan, dalam mengembangkan kemampuan soft skills dan hard skills 

peserta didik, dilaksanakan dalam blok waktu, dengan cara memberi peserta didik 

pengalaman langsung suasana kehidupan sosial dan industri di sekolah, sekaligus 

mencapai kompetensi belajarnya pada satu atau beberapa mata pelajaran produktif 

baik yang bersifat produksi maupun jasa (Hidayat, D., 2010). 

Pada penelitian sebelumnya tentang penerapan model pembelajaran TF-

6M diperoleh hasil bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan 

model pembelajaran TF-6M dan prestasi belajar kewirausahaan terhadap minat 

wirausaha (Kurniawan, R.,  2014 hlm. 65). Penelitian lain juga menyebutkan 

bahwa, terdapat dampak penerapan TF-6M pada aspek soft skills dan hard skills 
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peserta didik program keahlian tata busana, adalah dapat meningkatkan  

kompetensi pembuatan busana industri yang meliputi busana wanita dan busana 

pria (Wiyati, S., 2015). 

Berdasar pada kondisi yang terjadi dan berbagai permasalahan yang ada, 

serta penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti mencoba untuk meneliti 

tentang pengembangan soft skills peserta didik. Penelitian ini berjudul 

Pengembangan soft skills peserta didik SMK Kompetensi Keahlian Teknik 

Pendingin dan Tata Udara melalui penerapan Model TF-6M.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Hasil pemaparan latar belakang sebelumnya ditemukan beberapa  

permasalahan yang terjadi di SMK. Salah satunya diasumsikan dapat diselesaikan 

dengan model pembelajaran alternatif yang digunakan agar semua yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran dapat mendukung kualitas lulusan yang diharapkan. 

Identifikasi masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lulusan SMK menempati peringkat pertama dan kedua tertinggi dalam 

pengangguran. 

2. SMK masih menitikberatkan pembelajarannya pada aspek hard skills. 

3. Aspek soft skills merupakan aspek yang lebih dibutuhkan oleh DUDI. 

4. Model pembelajaran di SMK belum mampu mengembangkan secara utuh 

kompetensi  soft skills peserta didik sesuai kebutuhan DUDI. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di sekolah, 

maka penulis membatasi permasalahan yang berhubungan dengan penerapan 

model pembelajaran alternatif yaitu model pembelajaran TF-6M dalam 

mengembangkan soft skills peserta didik SMK Kompetensi Keahlian Teknik 

Pendingin dan Tata Udara. 

 

D. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan hasil identifikasi dan pembatasan masalah, maka 

dikemukakan  rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model implementasi Model TF-6M pada SMK Kompetensi 

Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara? 

2. Bagaimana model pengembangan soft skills berdasarkan tuntutan jobdesk 

Model TF-6M pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan 

Tata Udara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam peneliltian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

bagaimana penerapan model TF-6M dalam pengembangan soft skills pada 

pembelajaran di SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata 

Udara.  

2. Tujuan Khusus 

a. Menghasilkan model implementasi Model TF-6M dalam mengubah 

iklim sekolah menjadi iklim industri pada SMK Kompetensi Keahlian 

Teknik Pendingin dan Tata Udara.  

b. Menghasilkan model implementasi Model TF-6M dalam 

pengembangan soft skills berdasarkan tuntutan jobdesk pada SMK 

Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara. 

c. Menghasilkan model implementasi Model TF-6M pada SMK 

Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara.  

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Model pembelajaran TF-6M dapat memberi peserta didik pengalaman 

langsung suasana industri disekolah dalam upaya meningkatkan soft skills 

peserta didik. 
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2. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi tentang bagaimana penerapan model 

pembelajaran TF-6M dalam mengubah iklim sekolah menjadi iklim 

industri pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata 

Udara. 

b. Memberikan informasi tentang implementasi Model TF-6M dalam 

pengembangan soft skills berdasarkan tuntutan jobdesk pada SMK 

Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara. 

c. Memberikan gambaran pada guru tentang bagaimana penerapan model 

pembelajaran TF-6M di SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin 

dan Tata Udara. 

 

G. Struktur Organisasi Penulisan  

Struktur organisasi dibuat untuk mempermudah dalam pembahasan dan 

penyusunan hasil penelitian, struktur organisasi yang akan diuraikan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI. Berisi dasar-dasar teori umum yang 

dipakai pada pembahasan dan analisis masalah. Teori diambil dari literatur 

yang membahas mengenai Soft skills, Teori Belajar dan Pembelajaran, dan  

model pembelajaran Teaching Factory 6 Langkah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Berisi uraian langkah-langkah 

yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian, serta metode 

penelitian yang digunakan. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN. Berisi tentang penjelasan 

temuan-temuan yang diperoleh mengenai pengembangan soft skills peserta 

didik pada kompetensi keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara melalui 

penerapan model pembelajaran Teaching Factory 6 Langkah.  
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BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI. Berisi 

simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, implikasi dan rekomendasi 

dari peneliti mengenai hasil penelitian. 

 


