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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pendidikan memerlukan perencanaan dan strategi yang tepat 

(Dahil, et al, 2015). Pemerintah Indonesia mempunyai program meningkatkan mutu 

pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Indonesia yang terampil dan profesional. Pendidikan kejuruan membantu mewujudkan 

SDM yang terampil dan profesional. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan 

salah satu pendidikan kejuruan yang mempunyai peran strategis dalam menjalankan 

fungsinya. SMK diharapkan dapat menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya 

dan memiliki keahlian serta keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan 

(Aini, et al, 2013).  

Kualitas lulusan SMK di Indonesia menemui beberapa permasalahan. Tingginya 

angka pengangguran lulusan SMK disebabkan oleh kurang sesuainya kompetensi yang 

dimiliki lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri (Jatmoko, 

2013). Kompetensi SMK yang ada di SMK dibuka apabila dibutuhkan oleh masyarakat 

dan didukung oleh potensi daerah setempat (Nurharjadmo, 2008). Permasalahan SMK 

tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara-negara lain seperti negara-negara di 

Eropa dan Asia. Dampak dari tidak sesuainya kompetensi SMK yang diajarkan di SMK 

dengan kompetensi SMK yang dibutuhkan dunia industri yaitu keterampilan yang 

dimiliki oleh lulusan SMK tidak digunakan dan upah yang didapatkan belum layak 

(Béduwé & Giret, 2011). 

Program pemerintah untuk memperluas kesempatan mendapat pendidikan 

adalah dengan memperbanyak sekolah seperti pembangunan SMK. Peta perencanaan 

yang dibuat oleh pemerintah yaitu menargetkan rasio jumlah SMK : SMA sekitar 70 : 

30 (Renstra Depdiknas 2009-2014). Permasalahannya adalah bagaimana Dinas 

Pendidikan mampu merencanakan lokasi sekolah sesuai dengan potensi daerah yang 

dimiliki sehingga keberadaan SMK tidak berpusat pada satu titik lokasi. 

Pendekatan berbasis potensi daerah diharapkan dapat memberikan gambaran 

nyata mengenai kebutuhan tenaga keja dan dapat mempertemukan antara persediaan 
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(supply) dan permintaan (demand) tenaga kerja secara nyata dengan tetap 

memperhatikan sistem dan mekanisme yang selama ini telah ada di masyarakat. 

Pendekatan berbasis potensi daerah juga diharapkan dapat menyiapkan peserta didik 

untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja produktif yang mampu menciptakan 

produk unggul yang dapat bersaing (Sundar & Sulistiowati, 2010). 

Lulusan SMK diharapkan dapat bekerja di dalam kota/kabupaten dengan 

mengembangkan potensi daerah yang dimiliki oleh kota/kabupaten tersebut sehingga 

dapat menekan angka migrasi ke daerah lain dan menekan angka pengangguran di 

dalam daerah. Pendekatan berbasis potensi daerah merupakan salah satu strategi dalam 

menciptakan SDM yang berkualitas yang dapat mengembangkan potensi daerah. 

Sumber Daya Alam (SDA)  mempunyai peranan yang penting dalam membangun 

komponen kurikulum di sekolah. Kurikulum yang dirancang berbasis potensi daerah 

akan menyediakan lulusan yang mampu berkontribusi pada peneyelesaian masalah 

lingkungan dan potensi daerah serta memudahkan dalam pembelajaran (Manning, 

1998). 

Kabupaten Tangerang terletak di bagian timur Propinsi Banten dan secara 

topografi berada pada wilayah dataran yang terdiri dari wilayah dataran rendah dan 

dataran tinggi. Daerah ini mempunyai SDA yang sangat potensial untuk dikembangkan 

dan mempunyai empat potensi daerah yaitu potensi industri, peternakan, perikanan dan 

pertanian. Potensi industri didukung oleh letaknya yang strategis dan mudahnya akses 

menuju kota. Pendapatan pada sektor industri tahun 2015 adalah 37,6 triliun rupiah 

(BPS Kabupaten Tangerang, 2016). 

Potensi perikanan dan pertanian belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Potensi kelautan yang di dalamnya banyak menghasilkan ikan laut seperti daerah 

sepanjang pantai di sebelah utara. Jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 

85.757 rumah tangga. Hasil ikan tangkapan nelayan dan hasil pertanian ini hanya dijual 

dalam bentuk bahan asli, kalaupun ada proses hanya proses tradisional tanpa sentuhan 

teknologi sehingga kurang dapat memberikan nilai ekonomi. Pada tahun 70an daerah ini 

dikenal dengan lumbung padi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2013). 

Potensi daerah dapat lebih memberikan nilai ekonomi apabila ada SDM yang 

mengelolanya dengan baik. Lulusan SMK yang terampil dan profesional merupakan 

SDM yang dapat mengembangkan potensi daerah. Sejak berlakunya kebijakan 
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pemerintah SMK : SMA 70 : 30, keberadaan SMK di Kabupaten Tangerang sangat 

menjamur (Renstra Depdiknas 2009-2014). Kabupaten Tangerang mempunyai 172 

SMK, 12 SMK berstatus negeri dan 160 SMK berstatus swasta (Sumber: 

http://datapokok.ditpsmk.net/, 2016). Pembukaan SMK dan kompetensi SMK dilakukan 

berdasarkan jurusan yang sedang diminati oleh masyarakat bukan berdasarkan 

kebutuhan masyarakat. Lulusan SMK banyak yang menganggur karena ketersediaan 

lapangan pekerjaan sedikit dan tidak relevan dengan kompetensi SMK yang dimilikinya. 

Lulusan SMK juga cenderung memilih untuk mencari kerja di daerah lain. Kondisi 

seperti ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lambat karena 

kurangnya tenaga terampil yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lulusan 

SMK cenderung memilih bekerja di daerah lain. Pembukaan SMK atau kompetensi 

SMK didasarkan pada potensi daerah yang ada untuk mengangkat keunggulan lokal 

sebagai modal daya saing bangsa (Jatmoko, 2013). 

Jumlah siswa, guru dan sekolah yang meningkat pada tingkat SMK dan potensi 

sekolah yang dimiliki belum terdata dengan baik. Pendataan selama ini masih dilakukan 

secara manual dan belum terintegrasi dengan baik sehingga kebutuhan informasi dan 

pelaporan yang cepat dan akurat masih sulit dilakukan. Pemetaan sekolah merupakan 

hal penting dari proses perencanaan pendidikan karena sifatnya dinamis, artinya 

mengikuti perkembangan pendidikan yang sedang berlangsung. Pemetaan potensi 

sekolah sangat diperlukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk 

perencanaan strategis agar pembinaan ke sekolah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan 

kebutuhan sekolah (Kharistiani & Aribowo, 2013). Aplikasi yang dapat membantu 

permasalahan ini adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG merupakan sejenis 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi 

dan menampilkan informasi geografis berikut atribut-atributnya (Prahasta, 2005). 

Kelebihan dari data/informasi yang ditampilkan melalui SIG yaitu akses 

informasi lebih cepat dan mudah, data dapat diakses dan dibawa dengan mudah serta 

sistem informasi yang dibuuhkan dapat segera terealisasi dan dapat segera melakukan 

perbaikan. Kelebihan dari SIG ini sangat membantu dalam pengembangan SMK 

berbasis potensi daerah (Prahasta, 2005).  

Penelitian tentang pengembangan sekolah kejuruan berbasis potensi daerah di 

Indonesia sudah ada seperti penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Mirza pada tahun 

http://datapokok.ditpsmk.net/,
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2008 dan Ratna Susiani pada tahun 2009. Judul penelitian yang dilakukan oleh Iskandar 

Mirza pada tahun 2008 yaitu Pengembangan Sekolah Kejuran Berbasis Pengembangan 

Potensi Wilayah di Kabupaten Brebes. Penelitian ini mempunyai beberapa kekurangan 

yaitu penelitian ini hanya sampai pada mensingkronkan pengembangan wilayah dan 

potensi wilayah dengan penetapan lokasi sekolah kejuruan yang sesuai untuk 

pengembangan sekolahnya. Penelitian ini belum memberikan rekomendasi kompetensi 

SMK yang sesuai untuk pengembangan potensi daerah. Penelitian ini tidak bisa 

digeneralisasi terhadap ketepatan dalam menentukan lokasi sekolah kejuruan sehingga 

tidak dapat ditampilkan dalam SIG (Mirza, 2008) 

Ratna Susiani (2009) dalam Kajian Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SMK 

Negeri 2 Salatiga dan Hubungannya dalam Pengembangan Wilayah Sekitarnya 

mengkaji bahwa penelitian ini mempunyai beberapa kekurangan yaitu penelitian ini 

berdasarkan tujuan untuk mewujudkan Kota Salatiga yang terkenal sebagai kota 

pendidikan tanpa memperhatikan indikator lainnya seperti potensi daerah dan potensi 

pendidikan. Pengembangan ini hanya dilakukan pada satu sekolah dan belum dapat 

digeneralisasi di sekolah lainnya sehingga tidak dapat ditampilkan dalam SIG (Susiani, 

2009). 

Penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat menyempurnakan penelitian 

sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan LQ untuk analisis potensi 

daerah dan PCA untuk analisis pendidikan. Hasil dari analisis LQ dan PCA dapat 

memberikan rekomendasi kompetensi SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya dan 

dapat memberikan gambaran lokasi prioritas pengembangan SMK. Hasil penelitian 

akan ditampilkan dalam SIG dengan tujuan memudahkan untuk pengambilan keputusan 

yang dapat bersifat transparan sehingga publik dapat mengetahui berbagai informasi 

yang berkaitan dengan kebijakan publik. Tujuan dari keputusan yang bersifat 

transparansi adalah mencegah aparatur pemerintah dari tindakan penyalahgunaan 

kekuasaan. 

Permasalahan-permasalahan di atas menjadi latar belakang Penulis untuk 

mengambil dan memilih judul Pemetaan Kompetensi SMK Berbasis Potensi Daerah 

Menggunakan Sistem Informasi Geografi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih di dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh dinas terkait khususnya 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang seperti arahan pembukaan SMK baru 
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berdasarkan lokasi prioritas dan penentuan kompetensi SMK yang baru berdasarkan 

potensi daerah yang dimiliki oleh kecamatan melalui analisis LQ. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu: 

1. Apa saja potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang? 

2. Apa saja kompetensi SMK berbasis potensi daerah yang dibutuhkan di Kabupaten 

Tangerang? 

3. Bagaimana pemetaan kompetensi SMK di Kabupaten Tangerang berbasis potensi 

daerah menggunakan SIG? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang: 

1. Potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang; 

2. Kompetensi SMK berbasis potensi daerah yang dibutuhkan di Kabupaten 

Tangerang; 

3. Pemetaan kompetensi SMK di Kabupaten Tangerang berbasis potensi daerah 

menggunakan SIG. 

 

D. Batasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka Penulis 

membatasi permasalahan tersebut pada: 

1. Potensi daerah yang dianalisis adalah empat potensi utama yang dimiliki oleh 

Kabupaten Tangerang yaitu potensi industri, peternakan, perikanan dan pertanian; 

2. Kompetensi SMK yang dianalisis adalah kompetensi SMK yang sesuai dengan 

potensi daerah tempat SMK berdiri; 

3. Analisis SMK meliputi kebutuhan SMK baru untuk menampung jumlah penduduk 

usia sekolah yang tidak dapat ditampung di sekolah menengah dan kebutuhan 

lainnya seperti kebutuhan rombongan belajar (rombel) dan ruang kelas. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis adalah sebagai 

penguat dari teori-teori pengembangan SMK berbasis potensi daerah menggunakan 

SIG. Secara praktis hasil penelitian ini berguna bagi: 

1. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan yang tepat dalam 

pembukaan SMK dan pemilihan kompetensi SMK dengan mempertimbangkan 

potensi daerah tempat SMK didirikan. SIG dapat membantu dinas pendidikan 

terkait dalam menyediakan sarana informasi geografis pemetaan sekolah bagi 

masyarakat Kabupaten Tangerang; 

2. SMK di Kabupaten Tangerang, sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan pada SMK di Kabupaten 

Tangerang dalam menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan potensi 

daerah; 

3. Masyarakat khususnya siswa sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

kompetensi SMK yang relevan dengan potensi daerah. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis ini mengacu pada  pedoman penulisan karya ilmiah 

Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014 yang diterbitkan secara terbatas 

dilingkungan UPI Bandung. Bab I pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang 

melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi tesis. Bab II kajian pustaka membahas mengenai 

penelitian yang relevan, kajian pustaka tenatang pegembangan SMK berbasis potensi 

daerah menggunakan SIG dan kerangka pemikiran. Bab III metode penelitian 

membahas mengenai komponen dari metode penelitian yaitu lokasi dan subyek 

populasi/sampel penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, teknik 

pegumpulan data an analisis data. Bab IV hasil dan pembahasan membahas mengenai 

pencapaian hasil penelitian dan pembahasannya. Bab V simpulan dan saran membahas 

mengenai penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian (UPI, 

2014).  

 

  


