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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat 

pendidikan vokasional di jenjang menegah dilakukan dengan terus menambah 

SMK. Pada tahun 2020 diharapkan jumlah SMK mencapai 60 persen dari sekolah 

menengah yang ada. Berdasarkan data dari Direktorat PSMK pada saat ini 

terdapat 13.682 SMK, membuka 25.106 kompetensi keahlian. Pelaksanaan 

pendidikan kejuruan juga telah didorong melalui Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang 

Revitalisasi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan 

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. 

Kebijakan untuk terus menambah jumlah SMK haruslah sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha dan industri agar setiap lulusan SMK mendapatkan 

lapangan pekerjaan yang sesuai. Selama dekade terakhir, pendidikan kejuruan di 

Indonesia menjadi sasaran kritik karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan 

lulusan pendidikan kejuruan yang mengakibatkan mereka tidak mampu 

mendapatkan peluang kerja. Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2017, 

jumlah pengangguran terbuka mencapai 7, 02 juta orang . 9,27% diantaranya 

merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan. Salah satu sektor yang sangat 

berkembang pesat pada saat ini adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif akan 

menjadi sektor yang potensial untuk dimasuki siswa lulusan SMK. 

Ekonomi kreatif atau industri kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi 

salah satu sektor penggerak yang penting untuk mewujudkan perekonomian yang 

baik dan maju (Purnomo, Pujianto and Efendi, 2015). Ekonomi kreatif adalah 

ekonomi yang digerakkan oleh sumber daya terbarukan dan tersedia secara 

berlimpah di Indonesia, dimana Indonesia memiliki sumber daya manusia kreatif 

dalam jumlah besar, sumber daya alam terbarukan yang berlimpah dan sumber 

warisan budaya yang unik dan beragam. Ketiganya akan menjadi kekuatan 

pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan (Sional, 2015). 

Ekonomi kreatif akan menjadi pendorong perubahan ekonomi dan sumber 

keunggulan yang kompetitif. Ekonomi kreatif sangat penting untuk 

keberlangsungan ekonomi yang baik dan pertumbuhan pasca ekonomi industri 
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berlangsung (Bridgstock et al., 2015).Usaha di ekonomi kreatif menawarkan 

potensi sumber pekerjaan yang baru (Dörry, Rosol and Thissen, 2016). Secara 

global, menurut Creative Economy Report of the United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) , ekonomi kreatif adalah sektor yang dinamis 

dalam dunia industri tetapi hanya sedikit yang mendapatkan perhatian dari pelaku 

bisnis di dunia industri (Chaston and Sadler-smith, 2012). 

Kontribusi ekonomi kreatif di dunia sangatlah besar. Bisa dilihat pada 

tahun 2013 ekonomi kreatif mendapatkan pendapatan sebesar $2,250 milyar 

dollar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 29,5 juta jiwa (Raufast et al., 2015). 

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional juga besar, 

berdasarkan data Rencana Aksi Jangka Menengah (RAJM) industri kreatif 2015-

2019, kontribusi industri kreatif yaitu, 5,76% ekonomi kreatif di atas rata-rata 

pertumbuhan nasional, 7,05% share Produk Domestik Bruto (PDB), 10,7% 

penyerapan tenaga kerja.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu bersaing dalam dunia 

usaha dan industri , begitu pula dalam bangsa pasar ekonomi kreatif. Tetapi untuk 

saat ini masih belum ada kompetensi keahlian fotografi. Analisis kebutuhan 

kompetensi keahlian bidang fotografi perlu dilakukan untuk mengisi kebutuhan 

pasar akan pekerja di bidang fotografi. Analisi kebutuhan dilakukan untuk  

memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadaan nyata (yang ada) dengan 

kondisi yang diharapkan (Beran, 2015). 

 Ada beberapa hal yang melekat pada pengertian analisis kebutuhan. 

Pertama, merupakan suatu proses artinya ada rangkaian kegiatan dalam 

pelaksanaan analisis kebutuhan, dan bukan merupakan suatu hasil, akan tetapi 

suatu  aktivitas tertentu dalam  upaya mengambil keputusan tertentu (Pilcher, 

2016). Kedua, kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan. Dengan demikian, analisis kebutuhan itu adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang kesenjangan yang seharusnya dimiliki 

setiap siswa dengan apa yang telah dimiilki (Thammasaeng, Pupat and 

Petchaboon, 2016). 

 Dalam tahap pelaksanaan analisis kebutuhan kompetensi keahlian 

fotografi harus melibatkan semua pihak yang memiliki peran pada kompetensi 
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keahlian fotografi seperti industri fotografi, sekolah fotografi, SMK dan dinas 

pendidikan provinsi. Pelaksanaan yang melibatkan semua pihak akan 

menghasilkan data yang baik untuk di analisis sebagai kebutuhan siswa SMK 

dalam kompetensi keahlian fotografi. 

Pendidikan kejuruan haruslah lebih menekankan pada pengembangan 

kompetensi bukan hanya fokus untuk syarat kelulusann dan mendapatkan ijazah. 

(Soare, 2015). Dalam pendidikan menengah kejuruan belum ada kompetensi 

keahlian fotografi begitu juga dengan kurikulum yang mengatur akan bidang 

fotografi. Sedangkan kebutuhan dunia industri kreatif bidang fotografi semakin 

tinggi. Tetapi pendidikan untuk fotografi tidak ada berdiri secara resmi. Pekerja di 

bidang dunia industri kreatif bidang fotografi lebih belajar secara autodidak 

dibandingkan belajar di tempat kursus.  

 Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) tahun 2016 pada bidang 

seni dan industri kreatif belum di temukan kompetensi keahlian fotografi. Tetapi 

di dalam spektrum kompetensi keahlian desain komunikasi visual terdapat mata 

pelajaran C3 untuk fotografi dan itu hanya 16 Jam Pelajaran (JP) untuk 4 

semester. Untuk mendapatkan kompetensi yang baik dan profesional untuk 

profesi fotografer maka 16 JP sudah tentu belum cukup. Untuk itu kompetensi 

keahlian yang baru yaitu fotografi.  

Fotografi sendiri sudah mempunyai sertifikasi profesi dibawah naungan 

BNSP yang diresmikan pada oktober 2017. Fotografi juga menjadi pekerjaan 

yang memerlukan kompetensi yang baik dan sudah banyak di perlukan dalam 

dunia industri. (Farnsworth, 2011).Dengan adanya sertifikasi profesi ini maka 

profesi fotografi bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional yang dapat 

meningkatkan nilai ekonomi kreatif di Indonesia. 

Terdapat perbedaan pada siswa yang mendapatkan materi khusus fotografi 

dengan yang tidak mendapatkan materi. Hal ini dapat dilihat dari hasil foto yang 

dihasilkan oleh siswa. Terdapat nilai seni dan pemahaman yang lebih pada siswa 

yang mendapatkan materi fotografi dibandingkan siswa yang tidak (Peng and 

Chen, 2016). Pendidikan kompetensi keahlian fotografi sudah tentu menjadi hal 

yang harus dilakukan untuk mendapatkan lulusan yang SMK yang profesinal dan 

mampu bersaing di dunia kerja. 
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Penelitian ini bertujuan untuk merancang kurikulum untuk siswa sekolah 

menengah kejuruan (SMK) agar mampu mengisi peluang kerja di dunia industri 

fotografi. Dengan penelitian ini, di harapkan mampu merumuskan sumber daya 

manusia (SDM) yang seperti apa yang dibutuhkan di dunia industri fotografi. 

Perumusan kompetensi  antara pendidikan disekolah dan industri harus sesuai.  

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu,  

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang 

kebutuhan industri fotografi ? 

2. Bagaimana kompetensi keahlian fotografi yang sesuai dengan kebutuhan 

industri fotografi ? 

3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk membuka kompetensi 

keahlian fotografi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan rumusan masalah 

penelitian ini , yaitu  

1. Untuk mengetahui ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam 

menunjang kebutuhan industri fotografi. 

2. Untuk mengetahui kompetensi keahlian fotografi yang sesuai dengan 

kebutuhan industri fotografi. 

3. Untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana untuk membuka 

kompetensi keahlian fotografi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang 

dapat dijadikan bekal ilmu bagi peneliti.  

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk dijadikan referensi bagi 

peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Tersedianya informasi tentang kompetensi keahlian fotografi yang di 

butuhkan di dunia industri. 

b. Tersedianya informasi tentang kebutuhan lapangan kerja keahlian fotografi 

di dunia industri. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam 

mengembangkan kurikulum SMK yang relevan terhadap kompetensi kerja 

di dunia industri. 

1.5. Struktur Organisasi 

Bab I pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah 

dan tujuan penelitian yang menyebabkan peneliti melakukan penelitian tentang 

Analisis kebutuhan Kompetensi Keahlian Fotografi Untuk Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Batasan masalah perlu digunakan untuk membatasi agar 

penelitian peneliti tidak meluas. Batasan masalah dan manfaat penelitian yang 

dapat diambil juga dirumuskan peneliti di dalam Bab I.  

Bab II merupakan kajian pustaka yang diambil dari berbagai literatur. 

Literatur yang digunakan peneliti bersumber dari buku, jurnal dan laporan-laporan 

dari beberapa instansi. Bab II berisi tentang teori kurikulum, dan fotografi. 

Bab III berisikan rumusan metode penelitian yang digunakan. Metode 

penelitian tersebut mencakup desain penelitian, partisipan, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian dan analisis data. 

Bab IV berisikan temuan dan pembahasan yang menyampaikan dua hal utama, 

yaitu temuan peneliti berdasarkan hasil pengolahan data sesuai dengan urutan 

permasalahan peneliti dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Bab V ini berisi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi.Kesimpulan hasil dari 

penelitian. Implikasi berisi dampak yang didapat dari hasil dari penelitian ini dan 

rekomendasi berisi saran dari peneliti untuk peneliti dan pembaca. 

 


