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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

 

 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang direncanakan untuk 

menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja yang sesuai dengan bidang keahlian 

yang dipilih oleh peserta didik serta mengembangkan sikap profesional di bidang-

bidang profesi tertentu. Pendidikan kejuruan dirancang untuk mempersiapkan seseorang 

agar  memiliki kemampuan untuk bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau bidang 

pekerjaan. Secara hakiki pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistim pendidikan 

secara keseluruhan namun mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dengan 

subsistem pendidikan yang lain yang tercermin dalam aspek-aspek: orientasi 

pendidikannya, justifikasi untuk eksistensinya, kurikulumnya, keberhasilannya, 

kepekaannya terhadap perkembangan masyarakat, perbekalan logistiknya, dan 

hubungannya dengan masyarakat dunia usaha. 

Keberadaan pendidikan kejuruan menurut undang-undang  No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Kejuruan merupakan 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”.  

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan kejuruan memiliki memiliki 

tuntutan terhadap penyiapan sumber daya manusia yang profesional yang diharapkan akan 

berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga fungsi 

dari pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan siswa peserta didik sebagai individu 

memiliki keterampilan yang berguna bagi pengembangan dirinya. Pendidikan kejuruan 
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juga memiliki hubungan dengan dimensi ekonomi karena secara konseptual pendidikan 

kejuruan merupakan bagian dari kerangka investasi sumber daya serta nilai balikan (value 

of return) dari hasil pendidikan kejuruan,sehingga hasil pendidikan kejuruan seharusnya 

memiliki peluang yang lebih cepat dalam memenuhi tingkat balikan (rate of return)  

dibandingkan dengan pendidikan umum. Hal ini dikarenakan tujuan dan isi pendidikan 

kejuruan dirancang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta perkembangan 

kebutuhan tenaga kerja yang  menyangkut tugas-tugas pekerjaan yang akan dihadapinya  

maupun pengembangan karir peserta didik setelah menempuh pendidikan kejuruan. 

Pendidikan kejuruan di Indonesia kini sedang menghadapi tantangan dalam 

menyongsong era perdagangan bebas tahun 2020 dalam mempersiapkan tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing sebagai 

konsekwensi dari diberlakukannya era Asean Free Labour Association (AFLA) dan 

liberasasi perdagangan global dan regional sehingga pendidikan kejuruan di Indonesia 

harus senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tertinggi dan 

terbaik (best practice). Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan salah 

satunya dapat diupayakan dengan keterlibatan dan dukungan dunia usaha dan industri 

terutama dalam menetapkan berbagai standar keahlian, pengembangan kurikulum dan 

pelatihan serta kebijakan pengelolaan sistem pendidikan sebagai upaya peningkatkan 

kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan pasar kerja atau dunia kerja oleh karena itu diperlukan hubungan timbal balik 

antara pihak penyedia SDM  dengan dunia industri yang membutuhkannya berupa 

keterbukaan dan kerja sama dalam menentukan standar kompetensi SDM yang 

dipersyaratkan melalui perumusan standar kompetensi SDM yang dilakukan pihak industri, 
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sedangkan pihak penyedia SDM  dapat mengembangkan dan menyelenggarakan program 

pendidikan  untuk memenuhi standar kompetensi  yang diinginkan oleh industri. 

Menurut  penjelasan Pasal 15 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan, 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk 

bekerja dalam bidang tertentu. Menurut kurikulum tahun 2004, SMK dirancang untuk 

menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu 

mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan yang diharapkan menjadi individu 

yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki 

kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Dilihat dari penjelasan pasal 15 UU nomor 

20 tahun  2003 dan kurikulum SMK tahun 2004, nilai lebih dari sekolah pendidikan 

menengah kejuruan  dibandingkan dengan sekolah menengah umum adalah lulusan 

pendidikan  kejuruan diharapkan dapat mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan 

industri, karena tujuan khusus dari Sekolah Menengah Kejuruan adalah : 

 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mengembangkan  potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 

3. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, 

memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 

4. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan 

hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta 

memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.  

(DEPDIKNAS, 2004) 

Sebagai perwujudan dari amanat undang-undang tersebut, SMK yang merupakan 

sub-sistem pendidikan nasional mengalami perubahan, demi perbaikan dan peningkatan 

kualitas hasil pendidikan. SMK menyiapkan lulusannya untuk bekerja dalam bidang 

tertentu dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau berwirausaha.  
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) bahwa sebagian besar lulusan SMK kurang mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit untuk bisa dilatih kembali, dan kurang 

bisa mengembangkan diri. (Kurikulum SMK, 2004). Hasil penelitian tersebut  

mengindikasikan bahwa pembelajaran di SMK belum banyak menyentuh atau 

mengembangkan kemampuan adaptif  siswa. Siswa perlu dipersiapkan lebih serius dengan 

mempertajam kemampuan adaptif, mengedepankan keunggulan lokal sejalan dengan 

tuntutan standar kompetensi lulusan SMK. Artinya perlu dikembangkan kompetensi siswa 

menyeluruh dan seimbang dilihat dari aspek-aspek kecakapan hidup lulusan SMK. 

Sementara itu masih besar permasalahan dan tantangan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Suranto (2005) mengungkapkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan 

teknologi dan kejuruan sebagai berikut: 1) masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk 

membiayai pendidikan, terutama di bidang keteknikan, vokasi, okupasi bahkan saat ini 

terjadi kemerosotan peminat kuliah di bidang keteknikan atau kejuruan, 2) tingginya 

persentase lulusan bidang keteknikan yang belum mendapat kerja, 3) penyelenggaraan 

pendidikan program keteknikan membutuhkan biaya yang tinggi dibandingkan dengan 

pendidikan program ilmu sosial, 4) kurikulum yang selama ini dipakai kurang mempunyai 

tingkat keluwesan dan terlalu terstruktur sehingga kurang peka terhadap tuntutan 

kebutuhan lapangan kerja secara luas dan kurang berorientasi ke pasar kerja, dan 5) 

pendidikan keteknikan dan kejuruan dan pendidikan lainnya di perguruan tinggi 

mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. 

Penyempurnaan atau perbaikan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan 

utuh untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif di masa yang akan 
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datang menurut Direktorat pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (2008) telah 

dilakukan pemerintah dengan melahirkan tigapilar utama yaitu: “(1) Pemerataan dan 

perluasan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) 

Penguatan tata kelola,akuntabilitas, dan penciptaan publik”. Konsekuensi atas tuntutan 

tersebut adalah bahwa sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) pada SMK harus mampu 

menyiapkan lulusannya memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri baik secara 

nasional maupun internasional sehingga standar kompetensi akan menjadi dasar dalam 

pengembangan kurikulum dan program diklat, bahan pembelajaran, uji kompetensi dan 

sertifikasi, kompetensi guru dan manajemen diklat (DEPDIKNAS,2008).Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menyatakan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah 

meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian kependidikan. 

Pencapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh industri, dunia usaha, 

asosiasi profesi, maka substansi diklat di SMK dikemas dalam berbagai pendidikan dan 

pelatihan diklat yang dikelompokkan dan diorganisasikan menjadi program normatif, 

adaptif dan produktif. 

a. Program Normatif  yaitu kelompok pelajaran pendidikan dan pelatihan (diklat) 

yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh  yang memiliki 

norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial  baik 

sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia.  

b. Program adaptif  adalah kelompok mata pelajaran pendidikan dan pelatihan (diklat) 

yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar 

pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, lingkungan kerja, serta mampu 
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mengembangkan diri sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni.  

c. Program produktif adalah kelompok mata pendidikan dan pelatihan (diklat) yang 

berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta standar kompetensi yang 

disepakati oleh forum yang dianggap mewakili dunia  usaha/industri atau asosiasi 

profesi. (DEPDIKNAS,2004) 

 

SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan  (TKJ) menurut kurikulum 

SMK tahun 2004 adalah bagian dari bidang keahlian teknologi dan industri dengan 

program studi keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan Program Keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan secara umum mengacupada isi Undang Undang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 tentang  Tujuan Pendidikan Nasional penjelasan pasal 15. 

Secara  khusus tujuan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan adalah membekali 

peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten: 

a. Menginstalasi perangkat komputer personal dan menginstall sistem operasi dan 

aplikasi. 

b. Menginstalasi perangkat jaringan berbasis lokal. 

c. Menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas 

d. Merancang bangun dan mengadministrasi jaringan berbasis luas. 

Upaya untuk menghasilkan lulusan SMK yang sesuai dengan tuntutan tujuan 

program keahlian teknik komputer dan jaringan serta  dunia kerja, perlu didukung dengan 

kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dunia 

kerja. Melalui dukungan kurikulum tersebut diharapkan SMK dapat menghasilkan lulusan 

yang mampu memiliki kompetensi dan memiliki kesiapan untuk menghadapipersaingan 
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kerja dengan memiliki kualifikasi keterampilan kerja tertentu sesuai dengan bidang 

keahlian dibidang teknik komputer dan jaringan. 

Standar kompetensi bidang keahlian Teknik Komputer dan Jaringan  menurut  

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (BNSP, 2008:12) terbagi menjadi : 

a. Analisis Jaringan, merupakan pekerjaan untuk menentukan atau membuat 

spesifikasi dari sistem jaringan yang akan dibuat. Spesifikasi sistem jaraingan 

akan didapatkan berdasarkan kebutuhan calon pengguna jaringan.   

b. Desain Jaringan, merupakan pekerjaan untuk melakukan perancangan konfigurasi 

jaringan dan menentukan komponen jaringan yang akan dilibatkan. Perancangan 

dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan jaraingan yang telah ditentukan.. 

c. Fabrikasi (Perakitan) Jaringan, merupakan pekerjaan untuk memilih dan membeli 

komponen jaringan yang dibutuhkan, dan melakukan perakitan / instalasi 

sederhana untuk mensimulasikan konfigurasi yang telah dirancang. 

d. Pengujian (Testing) Jaringan, merupakan pekerjaan untuk memeriksa instalasi 

yang disimulasikan tersebut, apakah dapat bekerja dengan baik sesuai spesifikasi 

yang telah ditetapkan, termasuk melakukan menguji jaringan dan simulasi setup 

jaringan.  

Pelaksanaan pembelajaran di SMK bidang teknologi dan industri khususnya pada 

SMK program keahlian teknik komputer dan jaringan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi akademis dan kepribadian pelajar, menguasai kompetensi terstandar, serta 

menginternalisasi sikap dan nilai profesional sebagai tenaga kerja yang berkualitas unggul 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja dan teknologi terkini, proses 

kegiatan belajar peserta diklat harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk 

mencapai penguasaan kompetensi. Pembelajaran dapat dilaksanakan di sekolah dan atau di 
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dunia kerja. Proses pembelajaran di sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi 

akademis dan kepribadian pelajar, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja dan proses pembelajaran/pelatihan di 

dunia kerja dimaksudkan agar pelajar menguasai kompetensi terstandar, mengembangkan 

dan menginternalisasi sikap dan nilai profesional sebagai tenaga kerja yang berkualitas 

unggul, baik bekerja pada pihak lain maupun sebagai pekerja mandiri.  

Untuk menyesuaikan kompetensi dengan tuntutan pasar kerja, pemerintah telah 

membuat kebijakan link and match (keterhubungan dan kesesuaian) sebagai solusi untuk 

memecahkan permasalahan tentang keterkaitan yang nyata antara penyelenggaraan 

pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yakni dunia kerja untuk para lulusannya. 

Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan sarana untuk membangun kemitraan dengan 

industri dalam menentukan prioritas serta menyusun bentuk dan materi program-program 

pendidikan kejuruan. Dengan kemitraan tersebut, secara tidak langsung perencanaan dan 

penyelenggaraan program pendidikan kejuruan memperhatikan kecenderungan tuntutan 

kebutuhan pasar kerja, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan siswa SMK. 

Kurikulum yang diimplementasikan di SMK saat ini menggunakan model 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berpedoman pada Standar Isi (SI), 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta panduan pengembangan kurikulum yang 

ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Secara spesifik kurikulum 

tingkat satuan pendidikan untuk pendidikan menengah  memiliki karakter  yang mengarah 

kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang 

meliputi kelompok Normatif, Adaptif dan kelompok Produktif.  
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Pembelajaran program produktif merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan (diklat) di SMK. Pembelajaran pada penerapannya ini memiliki  

2 ciri pokok berupa pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis 

produksi. Pembelajaran berbasis kompetensi yaitu proses pembelajaran berupa 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang mengacu pada penguasaan kompetensi yang 

telah diprogramkan antara SMK dengan institusi pasangannya, sedangkan pembelajaran 

berbasis produksi adalah proses pembelajaran keahlian atau keterampilan yang dirancang 

dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang dilakukan pada lapangan 

kerja sesungguhnya (real job) untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tuntutan 

pasar atau konsumen. 

Biro Pusat Statistik Jawa Barat (2011) menyatakan provinsi Jawa barat  memiliki 

jumlah penduduk 46.497.175 jiwa dihadapkan dengan angkatan kerja yang sangat besar 

yang seharusnya menjadi modal untuk membangun kesejahteraan bangsa. Data tentang 

indikator makro jawa barat tahun 2011 Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 adalah  

18,89 juta jiwa serta data tentang keadaan tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan 

SMK adalah sebesar 9,83% atau 18.920 siswa (Biro Pusat Statistik Jawa Barat, 2011). 

Mengacu pada data tersebut sebenarnya peluang kerja untuk lulusan SMK masih terbuka, 

akan tetapi belum bisa terisi karena kompetensi lulusan SMK masih belum bisa memenuhi 

tuntutan kerja di dunia usaha dan dunia industri. Besarnya angkatan kerja tersebut menjadi 

beban pemerintah sebagai pengangguran terselubung sehingga, apabila tidak diimbangi 

dengan perbaikan kualitas layanan dan hasil pendidikan kebijakan tersebut akan 

menambah beban dengan bertambahnya jumlah pengangguran angkatan kerja lulusan 

SMK. Selain terbatasnya lapangan pekerjaan para lulusan juga kurang mampu untuk 
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memanfaatkan kompetensi hasil pendidikan dengan memanfaatkan peluang yang ada 

misalnya dengan melakukan wirausaha. 

Lapangan usaha yang paling banyak berpeluang menampung tenaga kerja lulusan 

SMK di Kabupaten Garut  adalah  sektor pertanian 39,23% dan  industri pengolahan  

9,46% disamping  sektor lainnya, seperti perdagangan, hotel, restoran 22,23% dan jasa 

sebesar 14,14%. (BPS Garut, 2011). Kabupaten Garut menurut Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan (2011) terdapat 55 SMK negeri dan swasta, 30 SMK 

bergerak pada bidang kelompok keahlian teknologi dan industri dan 26 SMK memiliki 

bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi serta 19 SMK memiliki program 

keahlian teknik komputer dan jaringan terdiri dari  6 SMK negeri dan 13 SMK yang 

dikelola oleh swasta dan yayasan. Jumlah siswa dari 19 SMK program keahlian teknik 

komputer dan jaringan memiliki jumlah siswa 2361 siswa. 

Belum kerkembangnya sektor industri informatika dan telekomunikasi di 

kabupaten Garut memberikan permasalahan kepada  SMK yang membuka program  

keahlian Teknik Informatika dan Komunikasi khususnya program keahlian Teknik 

Komputer dan Jaringan mengenai kesulitan untuk bekerjasama dengan dunia usaha dan 

industri yang berhubungan dengan teknologi informatika.  Data Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2009 menunjukkan bahwa 19 SMK program keahlian 

teknik komputer dan jaringan yang berada di kabupaten Garut dan telah memiliki industri 

pasangan adalah 3 SMK atau 15,8%, selebihnya 84,2% SMK program kealian TKJ sedang 

mencari  industri pasangan yang sesuai. Belum berkembangnya sektor industri informatika 

dan telekomunikasi ini menjadikan manajemen SMK beserta guru pembimbing belum 

berfungsi secara optimal di industri dalam melaksakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).  
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Kesulitan menjalin kerjasama dengan institusi pasangan di kota lain yang 

berdekatan dengan kabupaten Garut menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi semua 

SMK program keahlian TKJ karena terbentur oleh adanya birokrasi. Meskipun beberapa 

SMK program keahlian TKJ telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) 

dengan perusahan besar seperti  di kota Bandung  dan beberapa kota di  jawa barat, tetapi 

perusahaan tersebut hanya dapat menampung beberapa orang saja untuk dapat 

melaksanakan praktek industri. Hal ini disebabkan karena industri besar tersebut memiliki 

kelemahan dalam manajemen pengelolaan pelatihan siswa.  Akibatnya  masih banyak 

siswa yang mencari sendiri tempat pelatihan industri yang berimbas pada lamanya 

pengurusan perijinan dan permohonan pelatihan. Temuan lainnya yang didapat adalah 

terdapatnya beberapa sekolah melakukan kerjasama dengan industri kecil yang berada di 

Kabupaten Garut namun dalam pelaksaan instruktur di industri banyak yang tidak 

memenuhi persyaratan dan berperan secara efektif dalam pelaksanaan praktik industri 

(prakerin).Menurut data Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten 

Garut (2010) dikarenakan di kabupaten Garut industri  atau perusahaan yang bergerak 

dibidang teknologi khususnya perusahaan yang bergerak pada jaringan Komputer terdapat 

kurang dari 5 perusahaan, itupun hanya sebatas konsultan teknik informatika, penyedia 

layanan internet(Internet Service Provider / ISP) dan perusahaan yang bergerak di bidang 

pengadaan peralatan Teknologi Informasi dengan nilai proyek skala kecil. 

Secara operasional KTSP disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan (tingkat mikro), sedangkan dalam pengembangan dan implementasinya 

mendapat perhatian yang sama dengan pengembangan pada tingkat makro. Ini sesuai 

dengan prinsip pengembangan KTSP (DEPDIKNAS, 20068), yakni ”Kepentingan nasional 

dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka 
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Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai suatu 

program yang bersifat pembaharuan dan pengembangan, kurikulum SMK memiliki 

karakteristik dan spesifikasi program sesuai dengan tujuan khusus yang akan dicapai. Sejak 

diterapkannya Kurikulum SMK edisi 2006 dirancang menggunakan berbagai pendekatan 

yaitu: ”(1) pendekatan akademik, (2) pendekatan kecakapan hidup (life skills), (3) 

pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum), (4) 

pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad-based curriculum)”. Lebih 

lanjut pendekatan-pendekatan tersebut dikembangkan dalam Kurikulum SMK edisi 2006, 

sebagaimana yang tertuang dalam prinsip-prinsip pengembangan KTSP, yaitu: 

(1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan 

lingkungannya; (2) beragam dan terpadu; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) menyeluruh 

dan berkesinambungan; (6) belajar sepanjang hayat dan; (7) seimbang antara kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah. 

 

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan  dalam 

penerapannya berhubungan dengan berbagai masalah krusial yang dihadapi saat sekarang, 

yaitu seberapa besar penyelenggaraan pembelajaran di SMK saat ini sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dunia kerja, dunia usaha ataupun industri. 

Demikian juga seberapa besar lulusan memiliki kecakapan (kompetensi) sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja.  

Berdasarkan prinsip penerapan KTSP di SMK maka  diperlukan studi secara 

komprehensif sehingga diharapkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia 

terutama SMK akan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan dunia 

usaha/industri, khususnya dalam penyediaan lulusan sebagai tenaga terampil yang 

kompeten. Tidak seimbangnya jumlah SMK dan industri  pasangannya berdasarkan prinsip 

pengembangan KTSP,  permasalahan tersebut  salah satunya dapat diupayakan melalui 
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sebuah model  pembelajaran yang dapat menghubungkan kompetensi yang terdapat pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan kompetensi keahlian yang dikeluarkan 

oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional  Indonesia (SKKNI) dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). Kurikulum berbasis kompetensi  yang berorientasi pada 

kecakapan atau keterampilan hidup menuntut setiap siswa dan guru agar dapat 

mengembangkan kreativitas maka diperlukan model pembelajaran yang tepat dan  dapat 

memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan hal tersebut. 

Menurut Djohar (2008) model pembelajaran berbasis kompetensi teruji dapat 

meningkatkan kompetensi siswa. Konsekwensi dari model tersebut menuntut kemampuan  

dalam mengembangkan desain model pembelajaran serta implementasinya pada 

pembelajaran di kelas maupun diruang praktik. Kompetensi siswa sebagai indikator utama 

keberhasilan belajar sangat erat hubungannya dengan keberhasilan pembelajaran dalam 

rangka implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Dalam perspektif yang spesifik 

kondisi tersebut berlaku juga dalam kaitan antara peningkatan kompetensi siswa dengan 

keberhasilan pembelajaran program produktif SMK, artinya keberhasilan pembelajaran 

produktif sangat berperan dalam peningkatan kompetensi siswa, sehingga dalam 

implementasi model kurikulum berbasis kompetensi diperlukan adanya pengembangan 

model pembelajaran inovatif yaitu pembelajaran yang dikemas oleh pebelajar atas 

dorongan gagasan barunya yang merupakan produk dari learning how to learn untuk 

melakukan langkah-langkah belajar, sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar yang 

sesuai dengan kondisi yang ada di sebuah SMK dan mendukung keberhasilan program 

produktif.  

Pembelajaran pada program produktif SMK ditekankan pada penguasaan dasar 

dasar keahlian yang luas, kuat, mendasar, serta penguasaan alat dan teknik bekerja yang 
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tepat. Selain pembelajarannya dilaksanakan di sekolah, juga dilaksanakan 

diindustri/bengkel dengan agar siswa dapat mengetahui, mengenal, memahami pekerjaan 

yang sesungguhnya. Industri/bengkel dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran di SMK, 

terutama untuk meningkatkan penguasaan peserta terhadap dasar-dasar keahlian yang 

benar serta memberikan wawasan tentang dunia kerja. Kompetensi kerja merupakan 

bagian dari keseluruhan kompetensi yang harus dimiliki siswa dilihat dari kecakapan hidup 

yang harus dimiliki oleh lulusan  SMK. Lulusan SMK harus memiliki kecakapan hidup 

baik kecakapan: personal, sosial, akademik dan vokasional dalam menghadapi 

perkembangan era global. Untuk mencapai kondisi tersebut bagaimana kecakapan hidup 

dapat dicapai oleh para siswa melalui proses belajar yang dijalaninya di sekolah, sehingga 

pada pembelajaran peroduktif dibutuhkan  inovasi pembelajaran yang mengarah kepada 

pengembangan kecakapan hidup. Model pembelajaran inovatif  berbentuk model 

pembelajaran terpadu (integrated learning) dan pembelajaran kontekstual (contextual 

teaching and learning) merupakan model pembelajaran yang mengarah pada 

pengembangan kecakapan hidup (Blanchard, 2001). 

Hasil penelitian Martawijaya  (2010) menunjukan bahwa: “siswa-siswa yang 

melaksanakan praktek industri (prakerin) melalui model pembeajaran kontekstual di 

sekolah memiliki kompetensi yang jauh lebih baik dibandingkan siswa yang melaksanakan 

prakerin di industri  dan mereka lebih dapat berkembang lebih baik dalam bekerja baik 

diperusahaan di dalam maupun di luar negeri” . Hal ini berarti bahwa apabila di sekolah 

dilakukan proses pembelajaran produktif seperti yang dilakukan pada proses industri  

dengan baik dan memposisikan siswa sebagai mana layaknya bekerja di industri, para 

siswa mendapatkan pengalaman industri yang  dapat dilakukan di sekolah dengan 
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mendayagunakan fasilitas praktek yang lengkap  dengan sumber daya manusia (guru) yang 

ada memiliki kompetensi yang baik  untuk dapat memberi pengalaman industri di sekolah. 

Salah satu model pembelajaran kontekstual yang dapat dipertimbangkan pada 

program produktif   SMK yang dapat menjembatani kurangnya industri pasangan SMK 

yang sesuai dengan program keahliannya dengan kompetensi standar yang harus dimiliki 

oleh siswa SMK yang dapat dilakukan di SMK adalah model pembelajaran berbasis 

proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran  inovatif  yang 

menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Fokus 

pembelajaran terletak pada konsep dan prinsip inti dari suatu disiplin studi, melibatkan 

peserta didik dalam investigasi pemecahan masalah dan tugas bermakna yang lain, 

memberi kesempatan peserta didik bekerja secara otonom membangun pengetahuan siswa 

dan puncaknya menghasilkan produk nyata. Peran guru pada pembelajaran berbasis proyek 

adalah sebagai fasilitator dan pemandu dalam proses pemecahan masalah.  Pembelajaran 

berbasis proyek  dapat digunakan untuk mencapai sebuah kompetensi tertentu melalui 

sebuah proyek dalam jangka waktu tertentu melalui langkah-langkah perencanaan, 

pelaksanaan, pembuatan laporan, mengkomunikasikan hasil kegiatan serta evaluasi. 

(Kamdi, 2008).  

Blumenfeld et.al. (1991) mendiskripsikan model belajar berbasis proyek (project-

based learning) berpusat pada proses relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit 

pembelajaran bermakna dengan mengitegrasikan konsep-konsep dari sejumlah komponen 

pengetahuan, atau disiplin, atau lapangan studi. Ketika siswa bekerja di dalam tim, mereka 

menemukan keterampilan merencanakan, mengorganisasi, negosiasi, dan membuat 

konsensus tentang isu-isu tugas yang akan dikerjakan, siapa yang bertanggungjawab untuk 

setiap tugas, dan bagaimana informasi akan dikumpulkan dan disajikan. Keterampilan-
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keterampilan yang telah diidentifikasi oleh siswa ini merupakan keterampilan yang amat 

penting untuk keberhasilan hidupnya, dan sebagai tenaga kerja merupakan keterampilan 

yang amat penting di tempat kerja kelak.  

Pembelajaran berbasis proyek  menganut prinsip pembelajaran tuntas (mastery 

learning). Karena itu, penilaian yang digunakan sebagai bagian integral dari proses 

tersebut harus konsisten dengan prinsip ketuntasan, dimana peserta didik hanya dinyatakan 

selesai belajar jika benar-benar telah memenuhi syarat untuk dinyatakan kompeten 

berdasarkan standar yang berlaku. Pembelajaran berbasis proyek memiliki prinsip yaitu 

pembelajaran suatu keahlian tertentu dapat dioptimalkan dalam bentuk latihan 

mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesungguhnya sesuai dengan 

program keahliannya, sehingga kompetensi yang yang harus dikuasai benar-benar diraih 

melalui suatu proses pengalaman langsung menghasilkan (learning by doing) sesuatu yang 

bermanfaat.  

Dengan pembelajaran berbasis proyek diharapkan siswa SMK dapat memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri sekaligus dapat 

meningkatkan kualitas kompetensi yang telah dimilikinya untuk meningkatkan kualitas 

siswa sebagai sumber daya manusia yang siap terlibat dalam kegiatan industri. 

Studi yang dilakukan oleh Hugg & Wuldinger (2007) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis proyekdapat digunakan pada pelatihan didalam kelas dalam bentuk 

latihan dan tugas yang sesuai untuk berbagai kegiatan profesional, program akademis yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup dan memberikan manfaat dunia nyata 

bagi masyarakat bagi siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Moore (2003) menjelaskan sebuah bahwa 

pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kompetensi siswa teknologi. Hasil dari 

 



17 

 

 
 
Dhami Johar Damiri, 2012 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Membentuk Kompetensi Siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

penelitian menunjukkan dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek  yang dirancang 

secara efektif dan terstruktur dengan baik dari sebuah pekerjaanproyek dapat 

meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa tentang isi pelajaran. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa informasi yang dipelajari oleh pekerjaan proyek memiliki hasil yang 

lebih baik dari 80% dibandingkan pengajaran konvensional,  

Frank Kurzel dan Michelle Rath (2007:1) dalam penelitian tentang Pembelajaran 

Berbasis Proyek dan Lingkungan Belajarmenggambarkan karakteristik Pembelajaran 

Berbasis Proyek pada pembelajaran multimedia yang mengembangkan bahan instruksional 

serta dokumentasi yang dikembangkan oleh siswa serta menganalisis faktor kekuatan 

pembelajaran berbasis proyek yang  dilakukan oleh siswa.  

Yaron Doopelt (2003:1) meneliti tentang hubungan pembelajaran berbasis proyek 

dengan peningkatan kompetensi menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek (PBL) 

adalah metode yang dapat menanamkan pemikiran kompetensi dan menciptakan 

lingkungan belajar yang fleksibel. Metode pembelajaran berbasis proyek dapat 

meningkatkan kompetensi siswa yang rendah menjadi siswa yang memiliki kompetensi 

dan berprestasi. Penelitian bertujuan untuk mencari lingkungan belajar yang berfungsi 

untuk meningkatkan kompetensi siswa dan untuk meningkatkan kemampuan kognitif serta 

kematangan emosional murid melalui empat langkah yang diambil yaitu: mendefinisikan 

tujuan yang signifikan bagi murid maupun guru, perubahan  lingkungan belajar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran Berbasis Proyek secara ilmiah dapat 

meningkatkan motivasi siswa dan  kompetensimelalui sebuah pembelajaran efektif 

signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan peningkatan jumlah kelulusan siswa yang 

berprestasi rendah berhasil memiliki kompetensi standar yang ditetapkan. 
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Musthak AL-Atabi (2007:1) meneliti tentang studi kasus pembelajaran berbasis 

proyek dengan menggunakan aliran visualisasi pada  modul pembelajaran mata kuliah 

teknik di fakultas teknik universitas Taylor, Subang jaya, Malaysia. Pembelajaran Berbasis 

Proyek untuk jurusan teknik mesin dapat berfungsi sebagai pengembangan profesional 

lulusan yang dapat digunakan pada dunia  kerja serta  keterampilan komunikasi yang 

efektif. Penggunaan model Pembelajaran berbasis proyek mahasiswa memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan proses desain, termasuk konsep desain dan kendala dari 

pembuatan desain yang menunjukkan penggabungan desain lintas disiplin ilmu lainnya, 

bekerja secara tim, memiliki  teknik komunikasi yang tepat untuk mengkomunikasikan 

konsep dan ide serta melakukan mempresentasi dari proyek yang telah dikerjakan secara 

efektif.  

Sebagai indikator utama hasil belajar siswa, pencapaian kompetensi siswa menjadi 

tolok ukur keberhasilan pembelajaran dalam rangka implementasi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan. Dilihat dari perspektif  imlementasi KTSP secara spesifik, tolak ukur 

keberhasilan pembelajaran juga berlaku dalam kaitan antara peningkatan kompetensi siswa 

dengan keberhasilan pembelajaran pada program produktif SMK. Artinya, keberhasilan 

pembelajaran dalam program produktif sangat berperan dalam peningkatan kompetensi 

siswa. 

Pembelajaran program produktif  SMK  memiliki dua ciri pokok berupa 

pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis produksi. Pembelajaran berbasis 

kompetensi adalah proses pembelajaran dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaiannya mengacu kepada penguasaan kompetensi yang telah diprogramkan antara 

SMK dengan institusi pasangannya.Sedangkan pembelajaran berbasis produksi 

mengandung arti proses pembelajarankeahlian atau keterampilan yang dirancang dan 
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dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (real job), 

untuk menghasilkanbarang atau jasa sesuai tuntutan pasar atau konsumen. 

Kedua ciri pokok pembelajaran produktif SMK berimplikasi terhadap 

perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam program produktif.  Pada  

perencanaan pembelajaran  program produktif, pembelajaran berbasis kompetensi dan 

produksi perlu disusunsesuai dengan standar internal (standar kompetensi lulusan) dan 

tuntutaneksternal (kebutuhan keahlian/kecakapan di dunia usaha/industri). Dalam 

konteksoperasional, rencana pembelajaran yang telah melalui tahap penyesuaian 

(matching) dan siap diimplementasikan harus sudah mencerminkan isi kompetensiyang 

harus dicapai (what) dan bagaimana cara/strategi untuk mencapainya (how). Dalam hal 

implementasi, pembelajaran dalam program produktif perlu diterapkan berdasarkan 

prinsip:  fokus terhadap penguasaan kompetensi, kesesuaiandengan prosedur dan standar 

bekerja sesungguhnya (real job); dan pembelajaran di dunia kerja (learning by doing). 

Dari permasalahan yang terungkap maka untuk menjawab permasalahan tersebut 

memerlukan studi secara komprehensif  untuk kemudian diupayakan rumusan dan langkah 

pemecahan masalah. Dengan diperoleh sebuah rumusan permasalahan beserta langkah -  

langkah pemecahan masalah diharapkan penyelengaraan pendidikan kejuruan di Indonesia 

terutama di SMK akan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan 

dunia industri, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang 

terampil dan profesional. 

 

 

 

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN  MASALAH 

 

Penelitian pengembangan model pembelajaran berbasis proyek bertolak dari 

adanya kesenjangan antarakompetensi peserta didik yang belum optimal dicapai dengan 
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kompetensi standar sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau tuntutan dunia usaha 

dan industri. Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kompetensi siswa tersebut 

baikyang berkenaan dengan aspek raw input, yaitu siswa dengan potensi yang dimilikinya, 

instrument input seperti kurikulum (aspek proses: model pembelajaran, metode, dan 

pendekatan pembelajaran, media pembelajaran) yang dikembangkan oleh pendidik (guru) 

dan tenaga kependidikan lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah berkenaan 

dengan aspek environmental input, seperti lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, 

sarana prasarana dan lain sebagainya. 

Salah satu aspek yang diduga sangat dominan berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar siswa dalam pelaksanaan kurikulum mata pelajaran produktif adalah model 

pembelajaran yang spesifik. Efektifitas model pembelajaran yang digunakan merupakan 

faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pembelajaran. 

Sebagai salah satu penentu keberhasilan siswa dalam pembelajaran produktif di 

SMK, guru produktif SMK  diharapkan memiliki kemampuan dan kreativitas untuk 

mengembangkan berbagai pendekatan dalam proses pembelajaran. Peningkatan 

pencapaian standar kompetensi lulusan siswa tidak hanya ditentukan oleh faktor guru saja, 

tetapi perlu dukungan dan interaksi yang baik dengan faktor dari dalam diri siswa. 

Interaksi keduanya akan menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik sehingga tercapai 

standar kompetensi lulusan yang baik. Hal ini  merupakan harapan dan cita-cita bagi guru 

maupun siswa itu sendiri.  

Penelitian pengembangan model pembelajaran ini bertolak dari adanya kesenjangan 

antara jumlah SMK yang membuka program keahlian teknik komputer dan jaringan 

dengan industri pasangan yang sesuai dengan program keahlian, sehingga kompetensi 
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peserta didik belum optimal dalam dicapai dengan kompetensi yang standar sesuai dengan 

standar kompetensi lulusan atau tuntutan dunia usaha dan industri.  

Sebagai salah satu penentu keberhasilan siswa dalam pembelajaran produktif di 

SMK, guru diharapkan memiliki kemampuan dan kreativitas untuk mengembangkan 

berbagai pendekatan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut perlu dilakukan agar lebih 

memberi motivasi kepada diri siswa sehingga diharapkan adanya peningkatan pencapaian 

standar kompetensi lulusan. Peningkatan pencapaian standar kompetensi lulusan siswa 

tidak hanya ditentukan oleh  faktor guru saja, tetapi perlu dukungan dan interaksi yang 

baik dengan faktor dari dalam diri siswa. Interaksi keduanya akan menghasilkan prestasi 

belajar yang  lebih baik. Oleh karena itu, tercapainya standar kompetensi lulusan yang baik 

harus merupakan harapan dan cita-cita bagi guru maupun siswa itu sendiri. Motivasi siswa 

sangat penting dalam proses pembelajaran ini. 

Dari identifikasi di atas dapat ditarik benang merah bahwa diperlukan suatu model 

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa, terhadap penyelenggaraan 

pembelajaran dalam program produktif dalam rangka implementasi kurikulum SMK yang 

diperlukan untuk memperbaiki  proses penyelenggaraan pembelajaran agar diperoleh hasil 

yang diharapkan. Model dan pendekatan tertentu perlu dirancang dan dikembangkan 

secara optimal agar hasilnya dapat dijadikan landasan baik secara konseptual maupun 

operasional. Berdasarkan pemaparan masalah tersebut penulis bermaksud melakukan studi 

dengan masalah pokok yaitu: “Model pembelajaran program produktif seperti apakah 

yang sesuai diterapkan pada SMK program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 

dalam meningkatkan kompetensi siswa?”.  

 



22 

 

 
 
Dhami Johar Damiri, 2012 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Membentuk Kompetensi Siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Untuk menjawab permasalahan di atas dikembangkan pertanyaan – pertanyaan 

penelitian. Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah dirumuskan, maka 

pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  kondisi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Produktif 

program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan? Yang mencakup tentang a) 

bentuk rencana pembelajaran; b) bentuk pelaksanaan pembelajaran; c) bentuk 

pelaksanaan evaluasi hasil belajar; d) pelaksanaan tugas guru (Ka Prodi, guru 

program produktif dan pembimbing lapangan); e) bentuk dukungan stakeholders 

(Du/Di, Asosiasi Profesi, dan Komite Sekolah) terhadap penyelenggaraan 

pembelajaran dalam program produktif 

2. Desain model pembelajaran bagaimanakah yang cocok diterapkan oleh guru 

program produktif pada program keahlian Teknik komputer dan Jaringan ? 

mencakup: a) desain model rencana pembelajaran; b) desain model pelaksanaan 

pembelajaran; dan c) desain model evaluasi hasil pembelajaran. 

3. Bagaimanakah desain model program pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kompetensi siswa, dengan memberikan pengalaman dan suasana pekerjaan  di 

sekolah  dalam mata pelajaran Produktif, program keahlian  Teknik Komputer dan 

Jaringan? 

4. Bagaimanakah dampak penerapan model pembelajaran yang dihasilkan terhadap 

aspek peningkatan kompetensi siswa, dukungan terhadap pelaksanaan tugas guru 

khususnya dalam menyusun rencana pembelajaran, pelaksaan pembelajaran dan 

evaluasi hasil belajar. 

C. TUJUAN PENELITIAN 
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Berdasarkan rumusan masalah penelitian pengembangan model pembelajaran 

berbasis proyek untuk siswa sekolah menengah kejuruan program keahlian Teknik 

komputer dan Jaringan maka tujuan umum yang hendak dicapai melalui penelitian ini 

adalah menghasilkan suatu model pembelajaranyang mampu meningkatkan kompetensi 

siswa dalam mata pelajaran Produktif,  Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 

di SMK. Berdasarkan pada tujuan umum, tujuan khusus penelitian adalah  sebagai berikut: 

1. Menemukan gambaran tentang model pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh 

SMK pada saat ini  

2. Menemukan desain pembelajaran yang dapat memberikan siswa pengalaman langsung 

dalam suasana pekerjaan yang dilakukan industri di sekolah sebagai alternatif model 

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK dalam mata pelajaran 

jaringan komputer lokal program keahliah Teknik Komputer dan Jaringan.  

3. Menemukan gambaran tentang tingkat penerapan model pembelajaran yang 

dihasilkan dilihat dari aspek: 

a. Peningkatan kompetensi siswa hasil pembelajaran berbasis proyek 

b. struktur model pembelajaran berbasis proyek 

c. Keselarasan dengan dukungan alat dan bahan 

d. Potensi dukungan Stakeholders 

 

F. MANFAAT  PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikembangkan diharapkan penelitian 

inibermanfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

 

a. Manfaat Teoritis 
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1. Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menghasilkan beberapa prinsip-

prinsip dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran diklat produktif di SMK yang 

memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teori untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan terutama di bidang pendidikan 

teknologi dan kejuruan. 

2. Penelitian ini diharapkan menghasilkan prinsip-prinsip ataudalil-dalil dalam 

pengembangan model pembelajaran yang dapat memberikan siswa pengalaman 

langsung dalam suasana industri di sekolah untuk meningkatkan kompetensi siswa 

khusunya dalam mata pelajaran produktif, Program Keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan  di SMK. 

 

b. Manfaat paktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sumbangan suatu model pembelajaran yang disusun berdasarkan standar 

kompetensi SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dengan titik 

berat pada aspek profesional dan yang berorientasi pada tuntutan kebutuhan 

lapangan kerja.  

2. Model Desain Pembelajaran yang dibuat dapat menjadi contoh untuk 

dikembangkan pada program pembelajaran bidang studi lain baik dengan beberapa 

penyesuaian.  

3. Bagi bidang pengembang , hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu alternatif 

pilihan model pengelolaan pembelajaran 

4. Masukan bagi dinas pendidikan nasional dalam menentukan kebijakan dalam 

rangka mengembangkan metode pembelajaran yang cocok bagi sekolah menengah 
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kejuruan untuk memiliki kompetensi profesional yang berorientasi pada sertifikasi 

kompetensi tenaga kerja profesional. 

 


