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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu instrument yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sangat 

bergantung kepada kualitas sumber daya manusia dalam mengoptimalkan dan 

memaksimalkan perkembangan seluruh dimensi pembangunan. Usaha tersebut 

dapat direalisasikan melalui pendidikan baik melalui jalur formal, nonformal serta 

informal. Adapun satuan pendidikan pada jenjang pendidikan formal yang 

bertujuan menyiapkan lulusan terutama untuk memiliki keunggulan di dunia kerja 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 15 Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa: 

SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 
didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 
didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi 
peserta didik agar memiliki akhlak mulia, pengetahuan, dan wawasan 

kebangsaan yang luhur serta mempunyai tujuan khusus yang menyiapkan 
peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar 

menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan 
pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja 
tingkat menengah sesuai dengan kompetensi. 

Adapun tujuan SMK adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mampu beradaptasi di lingkungan kerja sesuai dengan 

bidangnya, dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat, untuk 

mempersiapkan tenaga kerja menengah yang mampu bersaing. 

Hal tersebut sejalan dengan UU sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 

2003 yang menyebutkan: 

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 
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rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Upaya untuk menghasilkan lulusan SMK yang sesuai dengan tuntutan dunia 

usaha dan dunia industri (DU/DI) perlu didukung oleh kurikulum yang dirancang 

dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dunia kerja. Melalui 

dukungan kurikulum, diharapkan lulusan SMK mampu bekerja dan memiliki 

kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja dengan memiliki kualifikasi 

keterampilan kerja tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. 

Kurikulum SMK mengarah kepada pembentukan kompetensi lulusan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Inti kompetensi kejuruan 

didapatkan pada kurikulum program keahlian (produktif) dengan dilandasi dasar 

keilmuan pada program adaptif dan nilai-nilai pada program normatif. 

Kompetensi kejuruan yang perlu dikuasai peserta didik disusun dalam 

kurikulum program keahlian (produktif). Kompetensi kejuruan merupakan 

kompetensi pembeda antara kompetensi keahlian yang satu dengan kompetensi 

keahlian yang lainnya. Peningkatan pencapaian kompetensi kejuruan yang relevan 

dengan tuntutan pembangunan, masyarakat, dan DU/DI sehingga menempatkan 

SMK dalam posisi yang strategis dalam membantu memecahkan masalah 

pendidikan seperti, peningkatan mutu, efektivitas (relevansi), dan efisiensi 

(pemerataan). 

Kurikulum SMK khususnya pada kurikulum program keahlian (produktif) 

dikembangkan dengan pendekatan kompetensi. Hal ini, dapat dilihat dari 

pengorganisasian substansinya, ditetapkan melalui prosedur dan pertimbangan 

kaidah penguasaan bidang pekerjaan (kompetensi) yang dilandasi dengan dasar 

keilmuan yang memadai. Kompetensi yang dipelajari selalu berkembang sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, 

kurikulum SMK sangat dinamis dan fleksibel untuk mengantisipasi berbagai 

perkembangan teknologi yang terjadi di dunia kerja melalui pengkajian tingkat 

relevansi kurikulum SMK dengan kebutuhan DU/DI. 



3 
 

 
Hasbullah, 2017 
EVALUASI KURIKULUM PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SMKN DI 
KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Finch dan Crunkilton (1979, hlm 13) menyatakan “tingkat relevansi 

kurikulum sekolah dengan industri dapat dicapai dengan adanya keterlibatan dari 

pihak stakeholder pendidikan kejuruan dalam membantu siswa masuk dan 

berhasil di dunia kerja”. Oleh karena itu, untuk menilai bahwa sekolah tersebut 

bermutu, dapat dilihat dari lulusannya yang dapat terserap oleh lapangan kerja. 

Kualitas lulusan pendidikan kejuruan dikatakan oleh Finch dan Crunkilton 

(1979, hlm 15-16) yakni “kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, 

yaitu berkualitas di sekolah (in-school success standards) dan berkualitas di 

masyarakat (out-of school success standards)”. Keberhasilan yang pertama 

meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler 

yang diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Sedangkan keberhasilan kedua 

meliputi keberhasilan peserta didik yang diperlihatkan pada kemampuan unjuk 

kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah 

mereka berada di lapangan kerja. 

Edmund C. Short (dalam Kurniawan, 2014, hlm 134) memberikan definisi 

kompetensi yang mendalam yakni 

…there must be a least systematic conceptual scheme that interrelative 
whatever dimension of the activity are considered integral to it, including 

behaviours, performance, knowledge, skills, level of sufficiency and 
anything else that may seem relevant, such as, intents, or motives, or 

attitudes, or particular qualities, or state are being. 

Jabaran pengertian kompetensi di atas, menyiratkan dua hal penting yakni 

pertama, kompetensi sebagai pilar atau teras kerja suatu profesi. Hal ini berarti 

seorang profesional yang kompeten harus memiliki karakteristik profesional. 

Kedua, di balik kinerja yang dapat ditunjukkan dan teruji dalam melakukan suatu 

pekerjaan tertentu terdapat sejumlah unsur kemampuan penopang dan penunjang. 

Sementara itu, menurut Kurniawan, (2014, hlm 143) “kompetensi dalam konteks 

pendidikan formal diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah perubahan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan sikap yang diperoleh setelah mengikuti suatu 
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program. Ini artinya, siswa SMK yang telah mengikuti dan mempelajari program 

keterampilan tertentu harusnya telah memiliki kompetensi di bidang tersebut. 

SMK Teknik komputer dan jaringan merupakan program studi keahlian yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Berbagai alasan bermunculan antara lain 

beranggapan dapat menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, prospek kerja 

lulusannya bagus, tidak menguasai komputer identik dengan buta huruf, minat, 

prestise atau kebanggaan. Melihat berbagai alasan yang bermunculan di 

masyarakat, diharapkan pihak sekolah untuk selalu meningkatkan mutu 

pendidikannya. 

Hasil pengamatan empiris yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas (Online, 

2013) menjelaskan bahwa: 

Tamatan SMK dikritik karena tidak luwes menyesuaikan diri terhadap 
perubahan ditempat kerja, hanya memiliki keterampilan tunggal atau 

spesifik yang cepat using, tidak mudah dilatih ulang, mobilitas kerja 
lamban, tidak mampu mengembangkan diri. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian lulusan SMK kurang memenuhi 

kualifikasi di tempat kerja dan bahkan tidak dapat diserap di lapangan kerja, 

karena kompetensi mereka belum sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sejalan 

dengan data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa lulusan 

SMK masih mendominasi angka pengangguran per Februari 2015, yaitu sebesar 

9,05% atau sekitar 7,45 juta orang, bertambah pada 300 ribu orang pada tahun 

sebelumnya. 

Sekolah menengah kejuruan di Sulawesi Selatan juga tidak terlepas dari 

berbagai macam permasalahan. Permasalahan ini timbul diakibatkan terjadinya 

gap antara harapan dan kenyataan. Data statistik, menunjukkan banyak siswa 

sekolah menengah kejuruan (SMK) pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 63.165 

orang dan menjadi 68.756, serta meningkat 78.168 pada tahun 2015. Tentunya 

alumni sebanyak ini harapannya akan terserap di dunia kerja. Adapun angka 

pengangguran di Sulawesi Selatan dalam setahun terakhir tercatat mengalami 

penurunan sebesar 15,56%, di mana angka 186.291 orang per Agustus 2016 lebih 
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sedikit dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada posisi Agustus 2015 

yang mencapai 220.636 orang. 

Angka pengangguran lulusan SMK di kabupaten bone di tahun 2014 sebesar 

191 orang atau 2% dari angkatan kerja, kemudian di tahun 2015 naik sekitar 701 

orang atau 10% dari angkatan kerja. 

Selain itu, menurut Kepala BPS Suryamin (dalam tempo.com, Rabu 

(5/11/2014)) menengarai, belum adanya link and match antara pendidikan 

kejuruan dengan industri menyebabkan lulusan SMK yang paling banyak 

menganggur. Lulusan SMK seharusnya langsung dapat kerja karena memiliki 

keahlian sesuai dengan kompetensi keahlian. Salah satu penyebab daya serap 

rendah ini adalah belum ada link and match antara kompetensi lulusan SMK 

dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan dunia industri. 

Akibat dari tingginya angka lulusan yang tidak sebanding dengan 

ketersediaan lapangan kerja, sehingga banyak dari lulusan SMK yang tidak 

terserap oleh lapangan kerja. Selain itu, keterampilan mereka masih belum 

memadai sehingga sulit bertahan dalam dunia usaha. 

Hasil studi tahun 2015, ditemukan bahwa jurusan yang paling diminati oleh 

calon siswa di Sulawesi Selatan khususnya di Kab. Bone adalah jurusan teknik 

komputer dan jaringan. Jurusan teknik komputer dan jaringan menjadi primadona 

karena melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak 

dapat dihindari lagi bahwa sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari bagi setiap 

orang yang dimana pekerjaannya sebagian besar menggunakan teknologi 

informasi misalnya komputer, handphone, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

berdasarkan data yang diperoleh dan peluang besar yang dimiliki oleh jurusan 

teknik komputer dan jaringan, peneliti bermaksud untuk mengevaluasi program 

keahlian teknik komputer dan jaringan dengan harapan program tersebut dapat 

mengembangkan keterampilan siswa di SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Rumusan Masalah Umum 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana kualitas pelaksanaan program keahlian teknik komputer 

jaringan SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan? 

2. Rumusan Masalah Khusus 

Rumusan masalah umum di atas selanjutnya dijabarkan pada empat aspek 

yaitu: 

1) Bagaimana aspek konteks program keahlian teknik komputer jaringan 

SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dengan kebutuhan kebutuhan 

masyarakat? 

2) Bagaimana aspek input program keahlian teknik komputer jaringan 

SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dengan standar pendidikan 

nasional? 

3) Bagaimana aspek proses program keahlian teknik komputer jaringan 

SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dengan dokumen kurikulum yang 

direncanakan? 

4) Bagaimana aspek produk program keahlian teknik komputer jaringan 

SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dengan tujuan yang 

direncanakan? 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 

pelaksanaan program keahlian teknik komputer jaringan SMKN di Kab. Bone 

Sulawesi Selatan. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1) Memperoleh data dan informasi tentang aspek konteks program keahlian 

teknik komputer jaringan SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dengan 

kesesuaian kebutuhan masyarakat. 
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2) Memperoleh data dan informasi tentang aspek input program keahlian 

teknik komputer jaringan SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dengan 

standar pendidikan nasional. 

3) Memperoleh data dan informasi tentang aspek proses program keahlian 

teknik komputer jaringan SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan 

dokumen kurikulum yang direncanakan. 

4) Memperoleh data dan informasi tentang aspek produk program keahlian 

teknik komputer jaringan SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dengan 

tujuan yang direncanakan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

tentang kurikulum sebagai komponen yang menentukan pencapaian tujuan 

pendidikan terutama berkaitan tujuan implementasi kurikulum pada pendidikan 

menengah kejuruan. 

2. Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat/sumbangan yang berguna tentang pengembangan kurikulum paket 

keahlian SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan dalam pengembangan 

keterampilan siswa. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1) Bagi SMKN di Kab. Bone Sulawesi Selatan Khususnya Jurusan Teknik 

Komputer dan Jaringan 

Hasil penelitian dapat menjadi inspirasi dalam mengevaluasi program 

keahlian teknik komputer jaringan SMKN di Kab. Bone Sulawesi 

Selatan. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini menjadi masukan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran program keahlian jurusan teknik komputer dan jaringan. 

3) Bagi Prodi Pengembangan Kurikulum 
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Penelitian ini sebagai tambahan informasi mengenai pengembangan 

kurikulum di Sekolah Menegah Kejuruan. 

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam 

melaksanakan kegiatan evaluasi kurikulum pada institusi pendidikan 

tertentu. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Evaluasi Program Keahlian 

Evaluasi program keahlian adalah upaya pengumpulan data dan informasi 

mengenai program keahlian teknik komputer dan jaringan dalam kurikulum SMK 

yang selanjutnya akan dilihat kualitas pelaksanaanya yang meliputi konteks, input, 

proses dan produk, sehingga dapat dijadikan masukan untuk perbaikan program 

ke depannya. 

2. Aspek Konteks Program Keahlian 

Aspek konteks adalah kajian mengenai situasi atau latar belakang yang 

mendasari tujuan program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program 

serta menganalisis kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dapat 

berpengaruh terhadap jalannya program keahlian.  

3. Aspek Input Program Keahlian 

Aspek input adalah peran guru, dukungan sarana prasarana dan dokumen 

kurikulum dalam bentuk rencana program pembelajaran (RPP) yang telah dibuat 

oleh guru sesuai dengan standar pendidikan nasional. 

4. Aspek Proses Program Keahlian 

Aspek proses adalah keterlaksanaan program dalam proses pembelajaran, 

seperti peran guru dalam proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan evaluasi, kesesuaian sarana dan prasarana. 

5. Aspek Produk Program Keahlian 
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Aspek produk adalah pencapaian hasil belajar sesuai dengan yang 

direncanakan dan membandingkannya dengan standar ketuntasan belajar minimal 

(SKBM). 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka 

berikut ini sistematika penulisan yang digunakan pada penulisan tesis ini yaitu 

sebagai berikut (Pedoman penulisan karya ilmiah UPI, 2015 hal. 25) 

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan 

struktur organisasi tesis. 

BAB II: Berisi tentang landasan teoritis yaitu konsep-konsep yang berhubungan 

dengan judul penelitian yakni konsep kurikulum, konsep evaluasi, kurikulum 

SMK.  

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yakni membahas mengenai desain 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan analisis data dalam 

penelitian. 

BAB IV: Berisi tentang temuan dan pembahasan yaitu penjabaran tentang hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai kualitas pelaksanaan program keahlian 

dalam kurikulum SMKN di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

BAB V: Berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi sehubungan 

dengan permasalahan yang ada pada penelitian. 

Daftar Pustaka: Berisi tentang sumber-sumber literasi yang digunakan dalam 

penelitian. 

Lampiran: Berisi tentang kumpulan dari deskripsi wawancara, kisi-kisi 

instrumen, pedoman wawancara, pedoman kuesioner, pedoman observasi dan 

dokumentasi, persuratan dalam penelitian  


