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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan angka pengangguran pada 

Agusutus 2017 berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi di antara tingkat 

pendidikan lain yaitu 9,27 %. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03 %) (BPS, 2017). Data keterserapan lulusan di 

SMKN 4 Bandung jurusan keahlian otomasi industri pada dua tahun terakhir 

mengalami penurunan pada tahun 2015, 65 % bekerja, 20 % melanjutkan, 0 % 

wirausaha, dan 15 % tidak teridentifikasi, pada tahun berikutnya 2016, 64 % 

bekerja, 15 % melanjutkan, 0 % wirausaha, dan 0 % tidak teridentifikasi, 

sedangkan target SMKN 4 Bandung sendiri untuk data  keterserapan industri 

adalah 65 % (hubinsmkn4bandung, 2017). Sumber ini menggambarkan adanya 

kesenjangan antara kebutuhan di dunia kerja dengan penyedia tenaga kerja dari 

institusi pendidikan kejuruan. Dalam proses globalisasi dengan akselerasi yang 

cepat maka diperlukan tenaga kerja yang tidak hanya mempunyai kemampuan 

bekerja dalam bidangnya, namun juga sangat penting untuk menguasai 

kemampuan menghadapi perubahan serta memanfaatkan perubahan itu sendiri.  

Banyaknya  siswa yang tidak dapat langsung bekerja dimungkinkan 

disebabkan dari kurang sesuainya kompetensi siswa lulusan SMK dengan 

kebutuhan industri. Hal lain disebabkan banyak dalam pembuatan kurikulum yang 

dibuat pada tahun sebelumnya dipakai secara terus menerus tanpa konsolidasi 

dengan dunia usaha dan dunia industri, tanpa mengalami perubahan kurikulum 

yang disesuaikan dengan kemajuan industri. 

Perubahan kurikulum sering hanya terfokus pada perubahan dokumen saja, 

tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi atau 

penilaian pembelajaran, sering tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan perubahan 

kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat 

dalam sistem pendidikan yang  lama dimana kurikulum diletakan sebagai aspek 

input saja. Dalam panduan kurikulum dikti, kurikulum bisa berperan sebagai 

kebijakan manajemen pendidikan untuk menentukan arah pendidikannya, filosofi 
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yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, pola 

pembelajaran, atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial 

sekolah dalam mencapai tujuan pembelajarannya, rujukan kualitas dari proses 

penjaminan mutu ,ukuran keberhasilan sekolah dalam menghasilkan lulusan yang 

bermanfaat bagi masyarakat (panduankurikulumdikti, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti 

sebagai suatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang kompleks dalam 

proses pendidikan. Maka pendidikan kejuruan harus menjadi sarana yang efektif 

dalam mendukung perkembangan serta peningkatan sumber daya manusia menuju 

ke arah yang lebih baik. Kemajuan suatu  bangsa bergantung kepada sumber daya 

manusia yang berkualitas, dimana hal itu sangat ditentukan dengan adanya 

pendidikan. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-undang nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang salah satu isinya membahas 

mengenai pendidikan merupakan 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 (sisdiknas, 2003). 

Hal ini mendorong harus adanya pengembangan pendidikan dan vokasi 

berbasis kompetensi yang link and match dengan indusrti karena sekolah 

menengah kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai 

peranan penting dalam  proses adaptasi siswa menjadi generasi yang tidak 

tertinggal dalam menghadapi  perkembangan teknologi. Pada proses perekrutan 

karyawan kompetensi  teknis dan akademis lebih mudah diseleksi. Kompetensi ini 

dapat langsung dilihat pada daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, indeks prestasi 

dan ketrampilan yang dikuasai untuk itu  konsep link and match harus di 

aplikasikan agar mampu mengimbangi kebutuhan industri. 

Berdasarkan dari permasalahan yang disebutkan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KESIAPAN KURIKULUM SMK 

KEAHLIAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI SMKN 4 BANDUNG 

TERHADAP KEBUTUHAN INDUSTRI ” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi  

masalah sebagai berikut: 

1. Kesiapan SMKN 4 Bandung dalam membangun kerjasama dengan 

industri 

2. Kesiapan SMKN 4 Bandung dalam menyusun Kurikulum 

C. Batasan Masalah 

Lingkup penelitian ini adalah kebutuhan kompetensi di dunia kerja 

industri dan kurikulum yang telah dimiliki oleh SMKN 4 Bandung khususnya 

pada keahlian teknik otomasi industri.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran apa saja yang ada pada kurikulum di SMKN 4 Bandung 

khusus keahlian otomasi industri ? 

2. Kompetensi apa saja yang dibutuhkan industri, khususnya bidang keahlian 

otomasi indutri ? 

3. Adakah kesenjangan antara kompetensi kebutuhan tenaga kerja di industri 

dengan kurikulum yang ada di SMKN 4 Bandung ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mata pelajaran apa saja yang ada pada kurikulum di 

SMKN 4 Bandung khusus keahlian otomasi industri. 

2. Untuk mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan industri, 

khususnya bidang keahlian otomasi indutri. 

3. Untuk mengetahui adakah kesenjangan antara kompetensi kebutuhan 

tenaga kerja di industri dengan kurikulum yang ada di SMKN 4 Bandung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidikan 

kejuruan baik secara teoritis maupun praktis antara lain: 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

meningkatkan kualitas kompetensi siswa 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk 

memperluas wacana dalam bidang pengembangan kompetensi. 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berperan sebagai pedoman peneliti agar 

penulisannya lebih sistematis dan terarah. Struktur organisasi penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

BAB II meliputi kajian pustaka yang bersisi pengertian 

industri,pengertian SMK, pengertian kurikulum,kompetensi dan penelitian 

yang relevan. 

BAB III berisi metodologi penelitian, prosedur penelitian, instrumen 

penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV menjelaskan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi dari hasil 

penelitian. 
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