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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masyarakat dunia dewasa ini baik personal maupun kelompok nampak 

tidak adanya batasan-batasan negara yang menghalangi untuk berubah menuju era 

kehidupan yang lebih luas dan terbuka yang dikenal dengan era globalisasi abad 

ke-21. Globalisasi telah melahirkan tatanan dunia baru dengan pelbagai ragam 

perubahan di dalamnya. Perubahan ini dipicu oleh perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya bidang teknologi telekomunikasi 

dan transportasi serta adanya kerjasama internasional antar bangsa yang 

berlangsung sangat cepat dan masif. Masalah daya saing dalam pasar dunia  yang 

semakin terbuka dan dinamis merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak 

ringan dihadapi setiap bangsa (Herminanto S., dkk: 2017: 7). Ketersediaan sumber 

daya manusia (SDM) berkualitas dan penguasaan terhadap IPTEK memiliki peran 

yang strategis dan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu bangsa untuk 

mampu berkompetisi di era tersebut.  

Era globalisasi yang ditandai dengan lahirnya Revolusi Industri 4.0 (RI 

4.0) berdampak pula terhadap perubahan kualifikasi dan karakteristik dunia 

ketenagakerjaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Mennaker) M. Hanif Dhakiri dalam suatu forum ilmiah memaparkan bahwa 

globalisasi memicu Revolusi Industri 4.0 yang melahirkan perkembangan 

teknologi otomasi dan digitalisasi akan membuat sekitar 56 persen pekerja di 

dunia akan kehilangan pekerjaannya dalam kurun waktu 10 sampai dengan 20 

tahun ke depan, termasuk di Indonesia. Lebih lanjut Mennaker mengemukakan 

bahwa untuk menghadapi dan mempersiapkan kondisi tersebut mau tidak mau 

pekerja Indonesia harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, 

termasuk keterampilan atau kemampuan yang berhubungan dengan motivasi dan 

sikap kerja atau yang lebih dikenal dengan soft skills yang akan menjadi modal 

penting bagi generasi/pekerja untuk menjadi pelaku perubahan menghadapi era 

tersebut. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/3662663/menaker-sebut-

526-juta-lapangan-kerja-akan-digantikan-mesin, diakses 24 Oktober 2018). 

https://www.liputan6.com/news/read/3662663/menaker-sebut-526-juta-lapangan-kerja-akan-digantikan-mesin
https://www.liputan6.com/news/read/3662663/menaker-sebut-526-juta-lapangan-kerja-akan-digantikan-mesin
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Indonesia saat ini dianugerahi keuntungan jumlah penduduk yang sangat 

besar mencapai 263,9 juta jiwa dengan angkatan kerja produktif yang tinggi 

sebagai bonus demografi. Kondisi ini seyogyanya mampu menjadi modal untuk 

kesiapan menghadapi persaingan era globalisasi abad 21 dan membangun 

kesejahteraan bangsa. Pandangan ini didasarkan penelitian Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2010 tentang kajian kependudukan 

Indonesia yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2015, 

penduduk usia produktif Indonesia berjumlah sekitar 62,7 persen dari keseluruhan 

populasi penduduk sebesar 247 juta orang, dan akan mengalami potensi kenaikan 

sebesar 10 persen tiap tahunnya dan mencapai puncaknya pada tahun 2035. 

Kondisi tingginya persentase usia produktif yang tersedia di pasar kerja lebih 

banyak dibandingkan penduduk di tingkat usia lainnya dinyatakan sebagai bonus 

demografi. Disisi lain, apabila tingginya jumlah penduduk sebagai tenaga 

produktif tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan persoalan. Hal ini 

diakibatkan adanya kebutuhan akan ketersediaan lapangan kerja dan sumber mata 

pencaharian pada rentang tahun tersebut tidak terpenuhi dengan baik. (Sumber: 

http://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/kajian-kependudukan/35-kajian-kependu-

dukan/dinamika-kependudukan/233-bonus-demografi-kelas-menengah, diakses 11 

Oktober 2018. 

Globalisasi abad ke-21 merupakan era dunia baru penuh tantangan dan 

persaingan ketat yang pasti akan dihadapi setiap bangsa termasuk bangsa 

Indonesia. Agar dapat berkiprah di dalam era dengan tatanan dunia baru tersebut 

diperlukan SDM yang adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan dan 

kondisi baru, mempunyai daya saing secara terbuka dengan bangsa lain, mampu 

belajar bagaimana belajar (learning how to learn), memiliki berbagai 

keterampilan yang mudah ditata ulang, serta memiliki dasar-dasar kemampuan 

luas, kuat, dan mendasar untuk berkembang di masa yang akan datang (Hamid & 

Sudira: 2013: 2). Pandangan serupa dinyatakan oleh Ali (2009: 43), bahwa kunci 

memenangkan persaingan oleh sebuah bangsa di era global abad 21 adalah 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) dengan mengejawantahkan pada 

kemampuan mengintegrasikan beragam sumber daya yang dimiliki setiap bangsa 

agar mempunyai konektivitas pada penguasaan teknologi, komunikasi, dan 

http://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/kajian-kependudukan/35-kajian-kependu-dukan/dinamika-kependudukan/233-bonus-demografi-kelas-menengah
http://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/kajian-kependudukan/35-kajian-kependu-dukan/dinamika-kependudukan/233-bonus-demografi-kelas-menengah
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menguasai sains. Kondisi ini dipersiapkan agar bangsa tersebut tidak tertinggal 

dan mampu hidup sejajar dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lainnya di 

dunia. Untuk mencapai kesemuanya itu, pembangunan dan pengembangan bidang 

pendidikan menjadi elemen dasar dalam menyiapkan SDM tersebut. 

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kerangka 

mempersiapkan SDM menghadapi dan berperan aktif di era global abad 21 yang 

sudah berlangsung dewasa ini. Pendidikan sangat diyakini banyak pihak sebagai 

instrumen pembangunan strategis untuk meningkatkan daya saing dan 

produktivitas individu atau SDM  dalam berkontribusi terhadap produktivitas 

nasional dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan bangsa. Sebagaimana diyakini banyak pihak bahwa kunci negara-

negara yang maju dan siap memenangkan tantangan perubahan dan persaingan 

ketat di era globalisasi abad 21 adalah bangsa yang memberikan perhatian yang 

cukup pada pengembangan kualitas manusianya (human development capital) 

yaitu melalui pendidikan (Kemendikbud, 2014). 

Klaim pernyataan peran strategis pendidikan dalam menyiapkan 

individu/SDM untuk unggul menghadapi dan mempersiapkan masa depan diri dan 

bangsanya seperti di atas memang mudah dilihat buktinya. Negara-negara dengan 

kekayaan alam/sumber daya alam (SDA) yang terbatas tetapi mempunyai modal 

berupa SDM yang siap dan bermutu tinggi, pembangunan negara tersebut maju 

dan berkembang dengan pesat, contohnya Korea Selatan, Singapura, Jepang, 

HongKong, dan banyak negara lainnya. Situasi ini dapat menegaskan SDM yang 

berkualitas akan mampu mengelola SDA dengan baik dan efisien. Oleh karena itu, 

manakala suatu bangsa di era global abad ke-21 tidak memperdulikan 

pembangunan sektor pendidikan secara serius dan berkesinambungan, bisa 

diprediksi dengan mudah negara tersebut dalam jangka waktu panjang akan 

membawa masyarakatnya memasuki dunia keterbelakangan dalam berbagai sendi 

kehidupan (Suyanto & Hisam J., 2000: 3). 

Pengembangan dunia pendidikan menurut UNESCO baik itu pendidikan 

formal maupun non formal, sangat dipentingkan oleh suatu bangsa sebagai suatu 

wahana pembangunan dan pengembangan lingkungan yang memupuk nilai, sikap, 

etika, dan perilaku konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan bisa 
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dimanfaatkan pula secara efektif dalam peningkatan partisipasi aktif masyarakat 

untuk pembuatan keputusan (Altbach, Reisberg & Rumbley 2009). Sejalan 

dengan hal itu, pandangan Dewey dalam Rojewski (2009) menyatakan bahwa 

tujuan pokok pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan individu dalam 

pemenuhan kebutuhan pribadi dan persiapan untuk kehidupannya di masa depan. 

Pernyataan tersebut dipertegas oleh pendapat Psacharopoulos & Woodhall (1987: 

4) yang mengemukakan bahwa pendidikan dapat digambarkan sebagai investment 

in human capital atau investasi terhadap sumber daya manusia bagi suatu negara 

yang akan menyumbang pada pembangunan ekonomi dan menaikkan pendapatan 

negara tersebut seperti juga halnya investment in physical capital atau berinvestasi 

pada sumber daya lainnya semisal bidang infrastruktur transportasi, komunikasi, 

sumber daya energi atau listrik, irigasi/pengairan, dan lingkungan hidup.  

Bangsa Indonesia sendiri sangat menyadari dan meyakini arti pentingnya 

pendidikan untuk mempersiapkan SDM dalam menghadapi dan mempersiapkan 

diri menyongsong era globalisasi dan industrialisasi yang sudah di depan mata. 

Hal ini bisa dilihat dengan dijadikannya pendidikan sebagai salah satu prioritas 

dan fokus utama dalam rencana pembangunan bangsa berkemajuan. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan pada 

Sidang Tahunan MPR 2018 menegaskan bahwa pendidikan adalah modal utama 

bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut presiden 

menyampaikan bahwa dalam empat tahun terakhir, pemerintah begitu fokus 

memperkuat pendidikan dan meningkatkan pelatihan vokasi/kejuruan agar 

dapat melahirkan sumber daya manusia/tenaga kerja terampil yang siap 

memasuki dunia kerja. (Sumber: https://www.beritasatu.com/ekonomi/505734-

presiden-jokowi-pendidikan-modal-utama-hadapi-revolusi-industri-40, diakses 19 

Oktober 2018). 

Upaya mewujudkan kesiapan SDM unggul dan berdaya saing menghadapi 

era global terus digalakkan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait didalamnya. 

Misalnya melalui pemokusan dan prioritas strategis pembangunan pendidikan 

nasional yang berkelanjutan. Sebagaimana dirumuskan dan ditetapkan pemerintah 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Berdasarkan ketetapan 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/505734-presiden-jokowi-pendidikan-modal-utama-hadapi-revolusi-industri-40
https://www.beritasatu.com/ekonomi/505734-presiden-jokowi-pendidikan-modal-utama-hadapi-revolusi-industri-40
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Undang-Undang tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) sebagai garda terdepan pemerintah dalam bidang pendidikan 

menyusun tema-tema pembangunan pendidikan nasional sebagai pedoman dalam 

membuat kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang terarah 

dan berkesinambungan. Tema pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 

tersebut diturunkan menjadi 4 (empat) tahapan periode Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pendidikan, yaitu: (1) periode 

pertama (RPJMN 2005-2009), fokus utama terhadap perluasan layanan dan 

meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran melalui 

peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan; (2) 

periode kedua (RPJMN 2010-2014), ditekankan terhadap dorongan penguatan 

layanan penyelenggara pendidikan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat; (3) periode ketiga saat ini (RPJMN 2015-2019), 

direncanakan sebagai tahap penyiapan pembangunan pendidikan nasional untuk 

manusia Indonesia yang mempunyai daya saing regional; dan (4) periode keempat 

(RPJMN 2020-2024), tahap pembangunan pendidikan nasional untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia yang mempunyai daya saing internasional 

(Kemendikbud, 2012: 31).  

Sesuai tema pembangunan pendidikan nasional tersebut, salah satu 

institusi pendidikan yang memperoleh perhatian penting untuk dikembangkan 

pemerintah dewasa ini adalah institusi pendidikan vokasional atau pendidikan 

kejuruan. Pendidikan kejuruan diyakini oleh banyak pihak sebagai salah satu 

sektor strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

nasional bangsa. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan diproyeksikan menjadi 

inkubator bagi SDM terampil dan siap pakai di dunia kerja abad ke-21. 

Pendidikan kejuruan diyakini pula cukup mampu sebagai penghubung sekaligus 

motor penggerak yang melahirkan multiplier effect yaitu mendorong capaian 

pendidikan warga negara sekaligus berkontribusi langsung terhadap 

perekonomian suatu bangsa. Sebagaimana pendapat Jandhyala B. G Tilak (2002) 

tentang Vocational Education and Training in Asia mengenai begitu 

dipentingkannya pengembangan pendidikan kejuruan bagi suatu negara 

khususnya kawasan Asia dikarenakan beberapa alasan, yaitu:  
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(1) Modern technology requires fewer highly qualified middle and lower 

level skilled personnel. Vocational education can produce exactly this 

kind of man power; (2) Vocational and technical secondary educations 

can establish a closer relationship between school and work dan (3) 

Vocational Education is considered helpful in developing what can be 

termed as ‘skill-culture’ and attitude towards manual work. 

 

Dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa: (1) teknologi yang 

modern membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil, baik itu dari 

kualifikasi keterampilan tingkat bawah maupun menengah. Pendidikan 

vokasional/kejuruan merupakan lembaga penyedia pendidikan yang bisa 

dipastikan mampu menghasilkan tenaga kerja (tingkat bawah dan menengah) dari 

tamatannya sesuai dengan kebutuhan tersebut; (2) Pendidikan vokasional/kejuruan 

dapat menjadi salah satu solusi persoalan ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan, 

pendidikan kejuruan bisa difungsikan sebagai penghubung antara sekolah dan 

dunia kerja, dalam artian bahwa seorang individu yang ingin bekerja harus 

mengikuti kegiatan pembelajaran pada lembaga pendidikan kejuruan, dan dunia 

kerja yang memerlukan tenaga kerja bisa memperolehnya melalui lulusan 

pendidikan kejuruan; dan (3) pendidikan vokasional/kejuruan dalam kegiatan 

pembelajarannya diproyeksikan untuk pembentukan “budaya kerja” dan sikap 

kerja terampil dalam pekerjaan manual.   

Selaras dengan pandangan tersebut, Carr & Hartnett (2002: 11) 

menyatakan bahwa paradigma pendidikan kejuruan adalah ekonomi, yakni akan 

berkontribusi pada regenerasi dan modernisasi industri dan memajukan 

perkembangan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat moderen suatu negara. Hal 

ini sesuai pandangan Becker (1964) bahwa pendidikan vokasional atau pendidikan 

kejuruan begitu dibutuhkan suatu negara untuk diselenggarakan karena 

menghasilkan lulusan sumber daya yang spesifik (specific human capital) untuk 

mengisi pembangunan. Kondisi ini dikarenakan sejak awal, bahwa peserta didik 

pendidikan kejuruan sudah berkomitmen pada keterampilan specific (tertentu) 

yang match (sesuai) langsung dengan kepentingan sektor usaha/industri 

(Psacharopoulous, 1987). Oleh karenanya, dalam rangka menunjang pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa, semacam pendidikan kejuruan atau pendidikan 

ketenagakerjaan menjadi sangat dipentingkan. 
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Pendidikan kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan 

sub-sistem pendidikan nasional yang tidak terpisahkan dalam kerangka 

mengembangkan sumber daya manusia yang lulusannya dipersiapkan untuk 

bekerja langsung di dunia kerja (dunia usaha/dunia industri). Amanat 

penyelenggaraan SMK secara yuridis dan eksistensinya dijamin dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas). Sebagaimana dinyatakan dalam UU Sisdiknas tersebut, bahwa 

Sekolah Menengah Kejuruan adalah satuan pendidikan kejuruan pada pendidikan 

menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja, baik 

secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah sesuai dengan program pendidikan dan kompetensi yang 

dimilikinya. Selanjutnya dikemukakan juga dalam UU Sisdiknas tersebut bahwa 

institusi penyedia pendidikan kejuruan dituntut untuk merencanakan dan 

mengusahakan proses pembelajaran yang diorientasikan terhadap nilai dan moral 

yang sejalan dengan program karakter bangsa. Berlandaskan uraian tersebut 

nampak bahwa SMK memiliki peran yang begitu strategis sebagai wahana 

menyiapkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan nasional, karenanya 

melalui SMK dapat diberikan bekal akan kemampuan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan kerja yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat atau dunia 

kerja di mana SMK itu dikembangkan (Direktorat PMK, 2002)  

SMK merupakan salah satu pilihan pendidikan dan pelatihan (Diklat) 

kejuruan yang banyak diharapkan oleh masyarakat, dunia kerja maupun 

pemerintah. Situasi ini didasari karena SMK diproyeksikan bagi peserta didiknya 

memiliki ciri khusus dalam pembentukan sikap, watak dan profesi kerja sebagai 

lulusan siap kerja, terampil dan berkarakter mengisi dunia kerja. Penguasaan 

berbagai kompetensi dan prediksi keahlian yang akan dimiliki dan dikuasai siswa 

lulusannya tersebut menyebabkan SMK sangat diminati. Dalam pandangan Zainal 

(2012: 6), SMK begitu diminati disebabkan beberapa alasan antara lain: (1) 

masyarakat yang ingin agar anaknya bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan 

kedepannya bisa membuat sejahtera kehidupnya; (2) dunia kerja dalam hal ini 

dunia usaha/dunia industri mengharapkan tenaga kerja yang kompeten dengan 

penguasaan keterampilan teknis dan soft skills yang baik; dan (3) pemerintah 
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mengharapkan lulusan SMK bisa membantu mengatasi perekonomian nasional 

dan mengurangi pengangguran. Besarnya proyeksi yang diharapkan tersebut 

dinilai pada hasil output atau keluaran yang dihasilkan pendidikan kejuruan atau 

SMK, dimana tamatannya dapat langsung berpartisipasi aktif atau bisa bekerja di 

dunia kerja.  

Tidak bisa dinafikan bagi SMK sebagai institusi penghasil tenaga kerja, 

tantangan Indonesia dalam bidang ekonomi sebagai anggota organisasi 

perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO) dan ASEAN Community 

atas komitmen pemerintah yang menyetujui AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan 

AFLA (ASEAN Free Labour Area) atau kesepakatan perdagangan bebas dan 

tenaga kerja bebas ke luar masuk di kawasan Asia Tenggara yang diberlakukan 

tahun 2010, dan selanjutnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah berlaku 

pula pada akhir tahun 2015, akan membawa konsekuensi terhadap persaingan 

ekonomi dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama regional dan internasional bidang 

ekonomi tersebut menimbulkan pergeseran keterampilan tenaga kerja yang 

dibutuhkan dunia kerja. Apabila pada masa lalu pekerjaan didominasi oleh 

keterampilan teknis, maka era sekarang telah beralih pada keterampilan yang lebih 

kompleks (ILO: 2010: 21). Dampak lainnya adanya kerjasama ini lebih 

memperluas peluang tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh pekerjaan di pasar 

kerja baik di dalam maupun luar negeri, begitu juga sebaliknya tenaga kerja asing 

memiliki peluang mengisi lowongan kerja yang ada di dalam negeri. Kondisi 

seperti ini semakin menyebabkan kompetisi tenaga kerja untuk memperoleh 

pekerjaan semakin ketat. Individu atau SDM yang memiliki kompetensi kerja 

memadai dan sesuai kebutuhan pasar yang dinamis menjadi prioritas tinggi dunia 

kerja. Dengan situasi semacam itu, kualitas lulusan pendidikan kejuruan atau 

SMK sebagai institusi pendidikan ketenagakerjaan penghasil tenaga kerja tingkat 

menengah tentunya menjadi salah satu solusi terhadap tantangan kompetisi bidang 

ekonomi yang dihadapi bangsa ini. 

Mengadaptasikan diri terhadap perkembangan dan kemajuan IPTEK yang 

ada di tengah masyarakat dan ataupun lingkungan dunia kerja merupakan satu 

syarat kunci yang harus ditempuh SMK dalam upaya mempersiapkan individu 

lulusan atau SDM yang unggul dan mampu bersaing. Dalam konteks mewujudkan 
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cita-cita dan harapan banyak pihak inilah maka diperlukan inisiatif-inisiatif yang 

komprehensif untuk berkembangnya sistem layanan pendidikan kejuruan yang 

mengorientasikan diri terhadap mutu dan peningkatan kualitas lulusan agar betul-

betul profesional, disiplin, relevan, mempunyai etos kerja tinggi, inovatif dan 

tetap menjunjung tinggi budaya bangsa guna menyikapi tantangan dunia global 

yang semakin ketat dan masif di segala bidang kehidupan. 

Di sisi lain, SMK beberapa tahun terakhir ini sedang dihadapkan pada 

berbagai tantangan serius, hal ini bisa ditandai dengan beberapa pokok persoalan 

yang menjadi isu dan diskusi luas di masyarakat, tantangan persoalan tersebut 

diantaranya: (1) pengangguran lulusan SMK masih mendominasi pasar kerja; (2) 

kualitas lulusan SMA dan SMK tidak ada perbedaan menurut pemberi kerja atau 

dunia kerja; (3) Sistem jaminan kualitas melalui Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) dan Standar Penjaminan Mutu (SPM) serta akreditasi SMK masih sangat 

lemah; (4) tuntutan akan peningkatan kualitas pembelajaran di SMK yang masih 

bermasalah, termasuk di dalamnya proses pembelajaran di dalam kelas yang 

menumbuhkan kreativitas, membangkitkan daya kritis dan kemampuan analisis 

siswa, kerjasama dalam tim kerja, serta pembentukan karakter kebangsaan; (5) 

Sistem jaminan kualitas lulusan melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

Standar Penjaminan Mutu (SPM), dan akreditasi di SMK masih sangat lemah; dan 

(6) Ujian Nasional belum cukup valid dan tidak dapat digunakan untuk mengukur 

perkembangan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. (Direktorat 

PSMK, 2016).  

Fenomena persoalan tersebut diperkuat hasil survei Badan Pusat Statistik 

(BPS) yang merilis keadaan tenaga kerja Indonesia beberapa tahun terakhir. 

Survei BPS tahun 2018 saat penelitian ini disusun misalnya, jumlah angkatan 

kerja nasional per Agustus 2018 terdapat 131,01 juta orang dengan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan 

sekitar 5,34 persen. Tamatan SMK masih mendominasi pengangguran dengan 

TPT yaitu sebesar 11,24 persen, lebih besar bila disandingkan terhadap tamatan 

SMA dengan TPT 7,95 persen, Universitas 5,89 persen, dan tingkat pendidikan 

dasar lainnya lainnya SD dan SMP masing-masing dengan TPT SD 2,43 persen 

dan TPT SMP 4,80 persen seperti ditampilkan pada tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1  

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan (berbagai tahun) 

Pendidikan 

tertinggi yang 

Ditamatkan 

2016 2017 2018 

Agustus Februari Agustus Februari Agustus 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. SD ke bawah 2,88 3,54 2,62 2,67 2,43 

2. SMP 5,71 5,36 5,54 5,18 4,80 

3. SMA 8,72 7,03 8,29 7,19 7,95 

4. SMK 11,11 9,27 11,41 8,92 11,24 

5. Diploma I/II/III 6,04 6,35 6,88 7,92 6,02 

6. Universitas 4,87 4,98 5,18 6,31 5,89 

Sumber: Data survey BPS 2016-2018 

Dari data survei BPS tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai begitu 

besarnya angkatan kerja lulusan SMK sebagai pengangguran, data ini belum 

termasuk yang setengah penganggur. Dengan kata lain dapat dibahasakan pula 

bahwa ada penawaran tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja (dunia 

usaha/dunia industri) tidak mampu terserap oleh angkatan kerja dari lulusan SMK. 

Situasi ini dikarenakan sebagian besar lulusan SMK kurang mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

di dunia kerja, sulit untuk bisa dilatih, dan kurang adaptif dalam mengembangkan 

diri (LIPI dalam Martawijaya, 2010: 2). Pandangan ini sejalan dengan laporan 

World Bank (2011) yang melakukan survey terhadap 473 perusahaan jasa dan 

manufaktur di Indonesia yang menyatakan terjadi ketidakselarasan kualitas dan 

relevansi pendidikan kejuruan atau SMK terhadap tuntutan pasar tenaga kerja, 

terutama pada industri jasa dan manufaktur yang menuntut kecakapan lebih. Hasil 

penelitian Hamidah, S & Palupi, S. (2012: 2) juga menyimpulkan bahwa 

tingginya statistik lulusan SMK sebagai penyumbang terbesar pengangguran di 

Indonesia, salah satunya disebabkan rendahnya penguasaan soft skills lulusan 

SMK. Penguasaan soft skills yang baik dari seorang karyawan, bisa memberikan 

keyakinan bagi pemberi kerja mengenai kemampuan hard skills karyawan 

tersebut baik pula. Ada hubungan berkelindan atau keterikatan antara soft skills 

dengan kinerja karyawan menurut pemberi kerja. Situasi-situasi semacam ini 

menjadi tantangan dan tekanan secara terus-menerus kepada SMK sebagai 

lembaga pendidikan ketenagakerjaan. 
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Berbagai tantangan persoalan tersebut di atas menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan atau SMK sebagai penghasil tenaga kerja 

tingkat menengah masih terus menghadapi kendala kesepadanan yang bersifat 

kualitatif dan kuantitatif. Kesepadanan kualitatif terjadi dikarenakan 

perkembangan kemajuan dan penerapan IPTEK di dunia usaha/industri yang 

sangat cepat sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan SMK 

dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja (dunia usaha/dunia industri) 

sebagai penyedia lapangan kerja. Sementara kesepadanan kuantitatif disebabkan 

oleh adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja ditawarkan dunia 

kerja yang ada dengan jumlah lulusan SMK yang mencari pekerjaan (Sumarno, 

2008). 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu SMK sudah sangat baik, 

meskipun masih menghadapi tantangan. Misalnya berkenaan dengan penguatan 

pendidikan kejuruan/SMK, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam 

rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Melalui Inpres 

tersebut, pemerintah menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sebagai leading sector untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

membuat peta jalan (road map) pengembangan SMK; (2) menyempurnakan dan 

menyelaraskan kurikulum SMK agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi 

pengguna lulusan (link and match);   (3) meningkatkan jumlah dan kompetensi 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (4) meningkatkan kerjasama 

dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha/Dunia 

Industri (DUDI); (5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan dan akreditasi SMK; 

dan (6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan (KKP) SMK. Keenam 

langkah strategis pemerintah dalam revitalisasi SMK sesuai Inpres itu kini 

dijadikan skala prioritas agar Indonesia tidak terlambat dalam mempersiapkan 

SDM Indonesia yang terampil sehingga siap bersaing di pasar kerja internasional 

(Direktorat PSMK Kemendikbud, 2017.b). 

Selain itu juga pemerintah secara sistemik telah melakukan perbaikan 

sistem pelaksanaan sebagai upaya penguatan mutu dan relevansi lulusan 

pendidikan kejuruan salah satunya adalah kebijakan pengembangan dan 
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penyempurnaan kurikulum pendidikan secara periodik. Misalnya perbaikan 

kurikulum yang diterapkan pemerintah di SMK secara periodik yaitu dari 

perubahan dan penerapan kurikulum SMK di tahun 1964 hinga perubahan 

kurikulum terbaru sekarang ini dengan dijalankannya Kurikulum 2013 atau 

disebut K-13 di SMK sebagai usaha menyesuaikan tuntutan dan kebutuhan 

perubahan di dunia kerja dan masyarakat itu sendiri. Adanya perubahan sistem 

pelaksanaan atau kurikulum ini juga selalu diikuti dengan perubahan bidang 

kejuruan yang ditawarkan di SMK. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan Keputusan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 06/D.D5/KK/2018 

tanggal 7 Juni 2018 diputuskan spektrum SMK menjadi 9 bidang keahlian yaitu:  

(1) Teknologi dan Rekayasa; (2) Energi dan Pertambangan; (3) Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; (4) Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; (5) Agribisnis 

dan Agroteknologi; (6) Kemaritiman; (7) Bisnis dan Manajemen; (8) Pariwisata; 

dan (9) Seni dan Industri Kreatif. Spektrum SMK ini terjadi perubahan dengan 

spektrum SMK sebelumnya. Perubahan dan perkembangan kurikulum dari waktu 

ke waktu secara periodik ini telah disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja/dunia 

industri sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa sekarang ini. (Direktorat PSMK Kemendikbud, 2017.a). 

Lebih jauh apabila dicermati dari pedoman implementasi Kurikulum 2013 

di SMK sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan terhadap perubahan di 

dunia kerja dan atau di masyarakat itu sendiri ditinjau dalam konteks lembaga 

penyiapan SDM penghasil tenaga kerja (Direktorat PSMK Kemendikbud, 

2017.a), lulusan SMK tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan kerja (academic 

skill) dan skill motorik atau keterampilan teknis kerja (technical skill) yang 

dikenal dengan kompetensi hard skills, tetapi diperlukan penyiapan kecakapan 

sikap kerja, mental kerja dan kemampuan personal lain yang bentuknya karakter 

individu atau kepribadian. Kecakapan yang berhubungan dengan sikap, mental 

dan kemampuan personal untuk yang mendukung individu bekerja dan 

berkembang dalam karir ini dikenal sebagai kompetensi soft skills. Istilah soft 

skills ini secara internasional dikenali dengan beragam sebutan, diantaranya: 

transferable skills, core skills, key skills, generic skills, basic skills, cross 

curricular skills, or more recently employability skills (Hager & Holland, 2006). 



13 
 

GARGAZI,2021 
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF PRODUKTIF (INPRO) UNTUK 
MENINGKATKAN SOFT SKILLS DAN HARD SKILLS SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Universitas Pendidikan Indonesia               repository.upi.edu                perpustakaan.upi.edu 

Dapat ditegaskan bahwa SMK sebagai institusi pendidikan 

ketenagakerjaan atau lembaga penyedia Diklat kerja diorientasikan secara khusus 

untuk mendidik dan menghasilkan individu/SDM yang akan mengisi dunia kerja 

baik dunia usaha dan dunia industri nasional, regional asia, maupun tingkat dunia. 

Dengan begitu, lulusan SMK sudah semestinya diarahkan sebagai tamatan siap 

kerja, cerdas, mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif serta berkarakter 

kuat sebagai pekerja profesional. Dengan sendirinya penguasaan soft skills yang 

selaras dengan penguasaan hard skills harus terkuasai dengan baik manakala ingin 

mendapatkan lulusan yang unggul menghadapi perubahan dan persaingan di dunia 

kerja abad ke-21. Sejalan dengan hal itu, beberapa penelitian dan pendapat para 

ahli berikut menunjukkan begitu dipentingkannya pengembangan soft skills dalam 

pembelajaran pendidikan kejuruan selain tetap dikuasainya kompetensi hard skills 

sesuai bidang keilmuan yang dipilih peserta didik di SMK. Beberapa pendapat 

ahli tersebut diantaranya sebagai berikut.  

Chaturdevi, et all. (2011) dan Ngang, TK., (2015) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa dewasa ini penguasaan keterampilan teknis bidang 

pekerjaan sudah tidaklah cukup bagi lulusan pendidikan kejuruan, karena 

penguasaan soft skills adalah penting terutama untuk kemajuan usaha dan bisnis. 

Tenaga kerja yang hanya menguasai technical skills saja sering gagal dan 

mengulangi kesalahan yang sama dalam bekerja. Situasi ini dapat diartikan bahwa 

penguasaan siswa akan hard skills bidang keahlian yang dipilih mereka dengan 

baik, mesti sebanding dengan kemampuan soft skills yang baik pula dan perlu 

ditumbuhkembangkan sejak dini. Pandangan tersebut mempertegas hasil studi 

yang dilakukan oleh Ramlee & Greenan (2002: 2) dan Cotton (2005: 3) yang 

menemukan bahwa lulusan sekolah teknik dan kejuruan telah memiliki technical 

skills (keterampilan teknis) cukup memadai, akan tetapi para employers (pemberi 

kerja) merasa tidak puas dengan kemampuan communication skills (komunikasi), 

interpersonal skills (sikap dan kepribadian), critical thinking skills (berfikir 

kritis), problem solving skills (penyelesaian masalah), team works (bekerjasama 

dalam tim) dan entrepreneurship skills (kemampuan berwirausaha) yang dimiliki 

oleh lulusannya. Hal ini dapat dimaknai tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja 

di abad 21 saat ini adalah mereka yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis 
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dan pengetahuan semata, akan tetapi juga mumpuni dengan kecapan personal dan 

interpersonal dari individu/pekerja itu sendiri yang dikenali secara luas sebagai 

soft competence (keterampilan lunak) atau kecakapan soft skills.  

Harian Kompas.com (2019) yang mensitasi dari laman situs LinkedIn 

menyatakan bahwa di abad global dewasa ini setiap perusahaan nasional terlebih 

lagi multinasional cenderung mencari kandidat atau calon tenaga kerja yang 

menguasai kombinasi kompetensi hard skills dan soft skills secara seimbang. 

Keterampilan soft skills seperti: orisinalitas, inisiatif, dan pemikiran kritis, 

cenderung meningkat nilainya di mata para pemberi kerja (dunia usaha/dunia 

industri) seiring dengan kemajuan teknologi dan otomatisasi di industri. 

Memperkuat soft skills adalah salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan 

untuk berhasil dalam karier, karena hal tersebut tidak akan pernah kedaluwarsa. 

Selain itu, dengan semakin berkembang dan tingginya penggunaan artificial 

intelligence (kecerdasan buatan) dan otomatisasi di dunia industri membuat soft 

skills menjadi semakin dibutuhkan karena hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh 

mesin atau robot. (Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/21/ 

073700826, diambil 20 Februari 2019). 

Supriadi (2004: 295) mengemukakan bahwa sebagai usaha dalam 

pemenuhan kebutuhan dunia kerja, maka lulusan pendidikan ketenagakerjaan atau 

SMK diharapkan mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan 

dan skill fisik/motorik kerja yang dikenal sebagai hard skills yang dilengkapi pula 

kemampuan yang berhubungan dengan watak/fikiran, kejujuran dan sikap yang 

diistilahkan sebagai soft skills. Mengingat kedua kecakapan tersebut harus saling 

melengkapi dan sangat dibutuhkan oleh dunia kerja/industri (DUDI), maka setiap 

siswa lulusan SMK dituntut menguasai kemampuan yang bersifat hard skills 

(pengetahuan dan keterampilan teknis), juga harus diimbangi soft skills sebagai 

kemampuan atau keterampilan fleksibel lainnya yang dapat dikembangkan untuk 

memasuki dunia kerja yang beragam dan penuh persaingan.  

Temuan studi berskala nasional yang dilakukan oleh Widarto, et al. (2007) 

tentang peran SMK terhadap pertumbuhan industri manufaktur mengungkapkan 

bahwa aspek hard skills lulusan SMK sebagai lembaga pendidikan 

ketenagakerjaan sudah mencukupi kebutuhan industri, namun aspek soft skills 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/21/%20073700826
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/21/%20073700826
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belum sesuai harapan. Aspek soft skills yang dianggap penting oleh industri 

manufaktur adalah kejujuran, etos kerja, kerjasama, tanggungjawab, disiplin, 

menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, inisiatif dan 

kreativitas. Di sisi yang berbeda, sangat nampak bahwa telah terjadi ketimpangan 

dalam pengembangan kompetensi hard skills dan soft skills siswa dari lulusan 

SMK. Disitasi dari Reni, et all., (2013 : 12) dalam penelitiannya juga 

menyimpulkan bahwa ditemukan ada kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan 

kejuruan dengan kebutuhan riil pihak dunia kerja. Terutama dalam aspek soft 

skills lulusan SMK masih sangat lemah. Aspek soft skills yang masih lemah tetapi 

sangat dibutuhkan oleh industri dan belum bisa dipenuhi oleh lulusan SMK 

meliputi: (1) tanggap terhadap kebutuhan lingkungan; (2) kemampuan 

bekerjasama yang baik; (3) kemampuan komunikasi yang bagus dengan 

pelanggan/orang lain; (4) tingkat kreativitas yang tidak seragam; (5) semangat 

kerja; (6) kejujuran; (7) disiplin; dan (8) tanggungjawab. 

Martawijaya (2010) menyatakan bahwa ketidakselarasan hasil 

keluaran/lulusan SMK terhadap tuntutan pasar kerja disebabkan adanya indikasi 

bahwa proses pembelajaran di SMK belum banyak menyentuh atau 

mengembangkan kemampuan adaptif siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dunia kerja atau DUDI. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa proses 

pengembangan siswa SMK di dalam pembelajarannya masih lebih mementingkan 

keterampilan yang bersifat teknis (hard skills) dan kurang menekankan aspek soft 

skills. Lebih lanjut dikemukakan perlu dikembangkan kompetensi siswa 

menyeluruh dan seimbang dilihat dari kemampuan teknis (hard skills) bidang 

kerja dan aspek-aspek keterampilan generik (soft skills) siswa sesuai kebutuhan 

pasar kerja. Siswa dalam pembelajaran perlu dipersiapkan lebih serius dengan 

mempertajam kemampuan adaptif sesuai kultur dan budaya industri yang 

mengedepankan keunggulan lokal sejalan dengan tuntutan standar kompetensi 

lulusan SMK. Kondisi ini tentu dapat dijadikan isyarat bagi lembaga penyedia 

pendidikan kejuruan atau SMK untuk terus berusaha semaksimal mungkin 

memperbaiki kualitas dan relevansi lulusannya. 

Berlandasakan hasil penelitian dan pendapat ahli di atas serta berpegang 

pada filosofi penyelenggaraan SMK sebagai institusi pendidikan ketenagakerjaan 
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yang mempersiapkan peserta didik siap untuk bekerja sesuai tuntutan dunia kerja 

dan menyongsong perubahan tatanan global di abad ke-21, maka kebutuhan 

tentang pengembangan kecakapan soft skills sebagai komplemen yang tidak 

terpisahkan dengan pengembangan kompetensi hard skills sangat penting untuk 

dipersiapkan bagi peserta didik di SMK. 

 Guna menunjang dipentingkannya penelitian pengembangan pembelajaran 

di SMK dan untuk mengetahui kondisi langsung permasalahan yang dihadapi di 

lapangan, maka peneliti melakukan preliminary study atau penelitian pra-

pendahuluan di SMK. Preliminary study tersebut merupakan awalan untuk 

menghimpun data dan memotret proses pengembangan soft skills siswa melalui 

wawancara, observasi dan studi dokumen terhadap kegiatan belajar mengajar 

secara langsung atau dengan kata lain apakah peserta didik telah memperoleh 

bekal soft skills yang memadai sebelum lulus dari SMK dan mencari kerja di 

dunia kerja (dunia usaha dan dunia industri). SMK-SMK yang disurvei pad 

preliminary study diantaranya adalah: SMK Negeri 3 Mataram, SMK Negeri 2 

Kuripan dan SMK Negeri 1 Selong. Ketiga SMK ini merupakan SMK Bidang 

Keahlian Teknologi dan Rekayasa yang menyelenggarakan Program Keahlian 

Teknik Pemesinan di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui 

preliminary study diperoleh data sebagai berikut. 

Melalui wawancara dengan sejumlah guru produktif senior SMK Bidang 

Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Pemesinan yang ada di 

SMKN 3 Mataram, SMKN 2 Kuripan dan SMKN 1 Selong, diperoleh sejumlah 

permasalahan terkait penguasaan kecakapan soft skills siswa. Beberapa 

permasalahan tersebut antara lain: (1) selama ini penekanan pembelajaran 

produktif di SMK lebih berorientasi pada peningkatan kompetensi hard skills, 

aspek-aspek sikap kerja seperti disiplin, tepat waktu, komunikasi dan berorientasi 

kebutuhan pelanggan yang merupakan kecakapam soft skills sering luput dari 

perhatian dan pengembangan guru. Kondisi ini mempengaruhi penekanan 

terhadap pembelajaran produktif berbasis penguatan soft skills terintegrasi dengan 

peningkatan kompetensi hard skills siswa belum dilakukan optimal; (2) 

pengintegrasian soft skills dalam pembelajaran produktif masih menjadi tantangan 

tersendiri dari pihak guru, sebagian besar guru masih beranggapan bahwa 
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pembelajaran produktif di SMK hanya mengutamakan praktik, pembelajaran teori 

tidak begitu diperlukan. Hal ini dikarenakan guru lebih banyak memfokuskan 

peningkatan keterampilan teknis (siswa nampak lebih bergairah dalam 

pembelajaran praktik teknik di bengkel). Kondisi ini menyebabkan siswa tidak 

terbiasa atau terlatih akan pengembangan soft skills; (3) secara umum 

pembelajaran masih cenderung menggunakan pendekatan teacher centered 

learning (TCL) dengan ditandai komunikasi satu arah. Guru belum menggunakan 

model-model pembelajaran yang berasosiasi pada student active learning. Selain 

itu, guru belum begitu maksimal memfasilitasi belajar siswa dengan membentuk 

kelompok-kelompok belajar, yang memungkinkan siswa berkesempatan 

berdiskusi, terbiasa berkomunikasi terarah dan ter-bimbing baik lisan maupun 

tulisan, membahas dan menyimpulkan hasil diskusinya. 

Dalam penelusuran studi dokumen terhadap instrumen perangkat 

pembelajaran guru seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

diperoleh gambaran bahwa sebagian besar guru sudah menentukan beberapa nilai 

karakter yang bisa diidentifikasi sebagai aspek soft skills pada ranah pembelajaran 

mata pelajaran produktif. Namun, ketika peneliti melakukan observasi terhadap 

proses pembelajaran mata pelajaran produktif di kelas, laboratorium ataupun 

bengkel praktik nampak jelas bahwa pembekalan soft skills belum diintegrasikan 

secara maksimal dalam proses pembelajaran tersebut oleh guru mata pelajaran 

produktif. Demikian pula aspek-aspek penilaian terhadap soft skills siswa juga 

belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. 

Penilaian otentik (authentic assessment) belum sepenuhnya dilaksanakan di 

SMK. Sebagian guru belum memahami prinsip-prinsip penilaian autentik. 

Penilaian masih banyak ditekankan pada penilaian pengetahuan dan keterampilan 

teknis (hard skills) semata. Penilaian sikap (attitude) yang berorientasi pada soft 

skills belum diberdayakan. Hal ini bisa terlihat dari lembar kerja siswa (LKS) atau 

work sheets (WS) yang belum memunculkan penilaian terhadap elemen-elemen 

soft skills dan secara umum belum adanya panduan penilaian soft skills yang 

menjadi acuan guru yang membelajarkan mata pelajaran produktif/kejuruan. 

Melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen sebagai bagian 

preliminary study, kiranya dapat diduga bahwa penumbuhkembangan soft skills 



18 
 

GARGAZI,2021 
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF PRODUKTIF (INPRO) UNTUK 
MENINGKATKAN SOFT SKILLS DAN HARD SKILLS SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

Universitas Pendidikan Indonesia               repository.upi.edu                perpustakaan.upi.edu 

khususnya dalam pembelajaran mata pelajaran produktif belum sepenuhnya 

terintegrasi di SMK, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dengan 

pengembangan kemampuan hard skills (pengetahuan dan keterampilan). 

Pembelajaran mata pelajaran produktif yang ada saat ini masih dilaksanakan 

secara parsial dan terpisah diantara pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan 

sikap/moral kerja. Akibatnya peserta didik tidak mampu menjarit bagian-bagian 

sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari menjadi satu kesatuan 

kompetensi kerja. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa bahwa ada indikasi 

pelaksanaan program pembelajaran kejuruan atau mata pelajaran produktif 

kompetensi keahlian teknik pemesinan bubut di ketiga SMK yang disurvei belum 

mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan penyiapan kompetensi siswa sesuai 

kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI), khususnya di dalam penyiapan 

kebutuhan keterampilan calon tenaga kerja yang berhubungan dengan aspek soft 

skills. Berdasar situasi seperti ini, peserta didik lulusan SMK tidak akan pernah 

kompeten karena tidak memiliki unsur-unsur kompetensi yang utuh. 

Penyempurnaan penyelenggaraan proses pendidikan di SMK khususnya 

dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) harus adaptif dan antisipatif 

terhadap perubahan perkembangan dan kemajuan IPTEK di masyarakat dan/atau 

dunia kerja. SMK sebagai lembaga pendidikan ketenagakerjaan sudah seyogyanya 

dapat menyiapkan diri dengan baik agar tamatan yang dihasilkannya siap bekerja, 

berwirausaha dan ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

Kegiatan KBM di SMK secara utuh dilaksanakan untuk membangun kompetensi 

kerja yang melingkupi skill motorik kerja (technical skill), pengetahuan kerja 

(academic skill), sikap dan moral kerja atau soft skills soft.  Finch & Crunkilton 

(1999: 36) mengemukakan bahwa sukses tidaknya pendidikan 

vokasional/kejuruan atau SMK dapat dilihat berdasarkan dua kriteria utama, 

yakni: (1) kesuksesan siswa di sekolah (in school success), dan (2) kesuksesan 

tamatan setelah menyelesaikan sekolahnya (out of school success). Kriteria 

kesuksesan siswa di sekolah diukur atas dasar berhasil tidaknya individu siswa 

dalam pencapaian persyaratan kurikulum pembelajaran atau akademik, sementara 

kriteria kesuksesan siswa di luar sekolah, indikasinya adalah kesuksesan lulusan 
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setelah menamatkan belajar dan mampu bekerja di dunia kerja yang 

sesungguhnya.  

Akuisisi lulusan SMK terhadap KBM untuk penguasaan kompetensi kerja 

baik hard skills maupun soft  skills sangat bergantung pada tiga aspek atau 

komponen pokok, yaitu: (1) masukan mentah (raw input) berupa siswa atau 

peserta didik; (2) kegiatan proses pendidikan, dan (3) instrumen (guru, sarana dan 

prasarana, kurikulum, dan lain sebagainya). Proses pelaksanaan pendidikan atau 

kegiatan pembelajaran (KBM) merupakan proses interaksi antara masukan 

mentah dan instrumen untuk menghasilkan luaran (output) berupa 

tamatan/lulusan. Dari ketiga komponen tersebut, komponen yang paling 

memungkinkan dikembangkan dalam kerangka meningkatkan mutu keluaran 

pendidikan kejuruan adalah komponen proses. Spesifiknya yaitu proses 

pembelajaran di kelas/bengkel praktik/laboratorium sekolah. Pembelajaran di 

kelas/bengkel praktik/laboratorium sekolah pendidikan kejuruan (SMK) 

merupakan kegiatan inti dari proses pendidikan mata pelajaran kejuruan/produktif 

di SMK yang akan memberi warna terhadap lulusan. Sejalan dengan 

InpressNo.09/2016 tentang revitalisasi SMK, jika dicermati dengan seksama 

diantaranya penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK agar 

menyesuaikan kebutuhan kompetensi pengguna hasil luaran atau terlaksananya 

link and match antara sekolah dan dunia kerja, inovasi-inovasi pembelajaran pada 

tahap proses perlu menjadi perhatian serius.  

Upaya tersebut misalnya dengan dikembangkannya model pembelajaran 

mata pelajaran produktif yang inovatif dan terpadu (innovative integrated 

learning), yang relevan dengan tuntutan dunia kerja sesunggunya atau 

pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) serta disesuaikan 

bidang keahlian yang dipilih siswa. Bidang keahlian siswa mencakup kompetensi 

hard skills dan soft skills yang merupakan kompetensi generik yang bersifat 

personalitas/kepribadian (soft skills). Kompetensi hard skills yang dimaksudkan 

mencakup ranah pengetahuan dan keterampilan produktif sesuai tuntutan 

kurikuler. Sedangkan kecakapan soft skills merupakan aspek kompetensi yang 

bersifat personalitas/kepribadian yang turut menentukan keberhasilan seseorang 

dalam bekerja atau berkarir di dunia usaha atau dunia industri antara lain: disiplin, 
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jujur, kerjasama, tanggungjawab, komunikasi, pemecahan masalah, berfikir kritis, 

dan sebagainya.  Oleh karena itu inovasi pembelajaran mata pelajaran produktif di 

SMK sangat penting untuk dikembangkan sebagai langkah strategis 

mempersiapkan lulusan yang adaptif, unggul dan kompeten sesuai kebutuhan 

dunia kerja. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Uraian latar belakang tentang tantangan masa depan setiap bangsa dan 

kesiapan pembangunan dan pengembangan kualitas individu/SDM melalui 

pendidikan; tantangan dan persoalan yang dihadapi dunia pendidikan kejuruan 

(SMK) sebagai lembaga pendidikan ketenagakerjaan dalam penyiapan lulusan 

menghadapi perubahan kualifikasi calon pekerja sesuai kebutuhan dunia kerja, 

dan pentingnya penyiapan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills 

di SMK menghadapi globalisasi abad ke-21 dengan adanya perubahan tatanan 

baru dunia kerja menjadi dasar pijakan penelitian pengembangan pendidikan ini. 

Berikut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian ini. 

1. Program keahlian teknik pemesinan SMK tersebut belum mengetahui aspek-

aspek soft skills apa saja yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik sesuai 

tuntutan dunia usaha dan dunia industri. 

2. Hingga sekarang belum ada bentuk model pembelajaran mata pelajaran 

produktif yang efektif mampu meningkatkan kecakapan soft skills yang 

terintegrasi dengan peningkatan kompetensi hard skills bagi siswa SMK 

program keahlian teknik pemesinan kompetensi keahlian teknik pemesinan 

bubut. 

3. Pembekalan aspek sikap atau soft skills kerja hanya dilakukan pada siswa 

yang akan melaksanakan praktik kerja industri (prakerin). Pembekalan 

lainnya hanya dilaksanakan secara insidental berupa nasihat yang merupakan 

respon atas penyimpangan perilaku siswa. 

4. Guru belum mengetahui dan memahami keterampilan-keterampilan yang 

sebenarnya sangat dibutuhkan bagi peserta didik untuk hidup di abad ke 21 

(21
st
 Century Skills). 
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5. Proses pembelajaran pada program keahlian teknik pemesinan kompetensi 

keahlian teknik pemesinan bubut SMK sebagian besar masih menggunakan 

pendekatan teacher-centered learning. 

6. Guru belum menggunakan model-model pembelajaran inovatif yang 

berasosiasi pada pembelajaran siswa aktif (student active learning), sehingga 

terbuka kesempatan bagi siswa untuk menumbuh kembangkan soft skills 

mereka. 

7. Secara umum guru belum memaksimalkan pembelajaran berbasis aktivitas 

(activity based learning) dalam KBM mata pelajaran produktif di kelas atau 

bengkel praktik, sehingga peserta didik kurang memiliki ruang dan 

kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, berkomunikasi, bekerjasama dan 

menyelesaikan permasalahan yang melatih berfikir analisis, kritis dan kreatif. 

8. Penilaian otentik (authentic assessment) belum sepenuhnya dilaksanakan. 

Sebagian guru belum memahami prinsip-prinsip penilaian otentik. Penilaian 

masih banyak ditekankan pada penilaian pengetahuan dan keterampilan. 

Penilaian sikap (attitude) yang berorientasi pada soft skills belum 

diberdayakan. Hal ini bisa terlihat dari lembar kerja siswa yang belum 

memunculkan penilaian terhadap elemen-elemen soft skills. 

9. Belum banyak guru pada program keahlian teknik pemesinan kompetensi 

keahlian teknik pemesinan bubut memiliki komitmen pada pengembangan 

soft skills siswa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Mencermati permasalahan SMK yang cukup luas dan kompleks 

sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang dan identifikasi masalah, 

maka agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam perlu adanya pembatasan 

masalah. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian tentang pengembangan model 

pembelajaran produktif inovatif untuk meningkatkan kemampuan soft skills yang 

terintegrasi dengan hard skills bagi siswa SMK, khususnya pada siswa SMK 

Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Pemesinan 

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut. Pembatasan ini dimaksudkan 

untuk memandu proses pembelajaran agar terarah dan terwujudnya siswa dengan 
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kemampuan soft skills dan hard skills yang lebih baik, sehingga mereka dapat 

mengembangkan karir dan memiliki kemampuan bersaing dalam dunia kerja 

kelak. 

Berkaitan dengan pengembangan bentuk model pembelajaran produktif 

yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan soft skills yang terintegrasi dengan 

hard skills bagi siswa SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program 

Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut ini, 

penelitian ini difokuskan pada tiga hal yang mencakup permasalahan nomor 1, 2 

dan 3. Sedangkan rumusan masalah nomor 4 sampai dengan 9 tidak diangkat. 

Ketiga permasalahan tersebut adalah: (1) aspek-aspek soft skills apa yang menjadi 

prioritas dan seharusnya dikembangkan?, (2) bagaimana bentuk model 

pembelajaran produktif yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan soft skills 

yang terintegrasi dengan hard skills yang diharapkan efektif?, dan (3) bagaimana 

efektivitas model pembelajaran produktif inovatif untuk meningkatkan 

kemampuan soft skills yang terintegrasi dengan hard skills yang dikembangkan 

tersebut? 

Untuk mata pelajaran produktif yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 

pada SMK Klas XI Semester Gasal, Kelompok Mata Pelajaran Produktif Bidang 

Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian Teknik Pemesinan 

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka 

masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana model pembelajaran 

inovatif produktif yang dapat meningkatkan kemampuan soft skills terintegrasi 

hard skills siswa pada SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi 

Keahlian Teknik Pemesinan Bubut (TP-TPB). 

Berangkat pada masalah pokok penelitian yang telah dirumuskan tersebut, 

maka dapat dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut. 

1. Aspek-aspek soft skills apa yang menjadi prioritas dan seharusnya 

dikembangkan pada siswa SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan 

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut. 
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2. Bagaimana bentuk desain model pembelajaran inovatif produktif yang dapat 

meningkatkan kemampuan soft skills terintegrasi hard skills siswa pada SMK 

Program Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik 

Pemesinan Bubut? 

3. Bagaimanakah efektifitas model pembelajaran inovatif produktif untuk 

meningkatkan kemampuan soft skills terintegrasi hard skills yang 

dikembangkan pada siswa SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan 

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan rumusan penelitian di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan model pembelajaran 

inovatif produktif untuk meningkatkan kemampuan soft skills dan hard skills 

siswa SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik 

Pemesinan Bubut. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menemukan aspek-aspek soft skills prioritas dan seharusnya 

dikembangkan siswa SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa Program 

Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 

Bubut. 

b. Menghasilkan produk pengembangan berupa model pembelajaran inovatif 

produktif yang mampu meningkatkan kemampuan soft skills terintegrasi 

hard skills siswa SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa Program Keahlian 

Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut.  

c. Menganalisis efektifitas model pembelajaran inovatif produktif untuk 

meningkatkan soft skills terintegrasi hard skills yang diterapkan pada siswa 

SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik 

Pemesinan Bubut. 
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1.6 Spesifikasi Produk yang Dihasilkan 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan pendidikan 

(educational research and development). Penelitian dan pengembangan ini 

bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, wujud atau hasil dari pengembangan tersebut adalah: 

(1) rumusan atau penjabaran aspek-aspek soft skills yang penting atau menjadi 

prioritas untuk ditumbuhkembangkan pada siswa SMK Program Keahlian Teknik 

Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut; (2) model 

pembelajaran inovatif produktif pada SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa 

Program Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 

Bubut untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan soft skills dan hard 

skills yang memadai; (3) buku panduan model pembelajaran dan penilaian soft 

skills bagi guru dan siswa SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa Program 

Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Bubut. 

Ketiga produk dari penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu 

sekolah dan guru dalam mengelola dan penumbuhkembangan aspek-aspek soft 

skills dan penguatan hard skills siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja yaitu dunia usaha/dunia industri 

(DUDI). 

 

1.7 Manfaat/ Signifikansi Penelitian 

Manfaat ataupun signifikansi penelitian pengembangan ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1.7.1 Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat memberikan faedah berupa kontribusi pemikiran model 

pembelajaran inovatif produktif untuk meningkatkan kemampuan soft skills 

terintegrasi hard skills siswa SMK dan ke depan dimungkinkan adanya 

pengembangan teori guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang pendidikan, utamanya pendidikan teknologi kejuruan, dan secara 

khusus pada mata program pembelajaran kejuruan/mata pelajaran produktif 

atau praktikum di SMK rumpun teknologi dan rekayasa. 
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1.7.2 Manfaat praktis  

Dapat memberikan faedah langsung bagi kalangan SMK khususnya Bidang 

Teknologi dan Rekayasa. Utamanya Guru SMK Mata Pelajaran Produktif  

Program Keahlian Teknik Pemesinan Kompetensi Keahlian Teknik 

Pemesinan Bubut untuk bisa dijadikan pedoman atau acuan dalam kerangka 

penyelenggaraan pembelajaran mata pelajaran produktif (meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) yang mengintegrasikan 

pengembangan aspek-aspek soft skills dan penguasaan hard skills yang 

memadai dalam satu kesatuan kompetensi yang utuh, serta dapat 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan soft skills dan hard skills 

siswa secara langsung dalam upaya mempersiapkan lulusan SMK memasuki 

dunia kerja abad ke 21 dan menunjang kehidupan lulusan untuk terjun ke 

masyarakatnya ke depan. 


