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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan 

keberlangsungan kehidupan bangsa yang beradap, berakhlak, dan berkarakter. 

Melalui pendidikan diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia yang 

bermartabat dan mencapai kemajuan. Hal tersebut dilakukan secara 

berkelanjutan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga dapat 

dibentuk manusia yang terdidik dan mempunyai kompetensi yang dapat 

digunakan untuk bekal hidup.  

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kompetensi lulusan. Hal ini penting dilakukan karena sektor 

industri yang menjadi sasaran utama bagi para lulusan, sudah selektif dalam 

mencari calon tenaga kerja. Dalam Standar Nasional Pendidikan diungkapkan 

bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemempuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Peningkatan kualitas lulusan sejatinya merupakan tanggung jawab dunia 

pendidikan. Bagaimana kualitas lulusan selalu berbanding lurus dengan 

kualitas pendidikan. Oleh karenanya agar lulusan mampu bersaing di dunia 

kerja, maka perlu dilakukan sebuah peningkatan mutu pendidikan. Banyak 

komponen yang mempengaruhi sebuah mutu pendidikan seperti kurikulum, 

managemen sekolah, tenaga pendidik, proses belajar mengajar, sarana 

prasarana, dan lingkungan sekolah.  
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Banyak faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran: (1) dari segi 

konteks yaitu kurikulum, (2) dari segi input yaitu input siswa, guru dan 

fasilitas, (3) dari segi proses yaitu satuan pelajaran, kinerja guru, akivitas 

siswa, dan (4) dari segi output yaitu perubahan kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa. Faktor-faktor tersebut kemudian dikaji dalam sebuah 

evaluasi, sehingga dapat diketahui kualitas dari pembelajaran yang telah 

berlangsung.  

Eko Putro Widoyoko (2011 : 9), mengungkapkan bahwa: 

“Program pembelajaran yang dibuat oleh guru tidak selamanya bisa efektif dan 

dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karenanya agar program pembelajaran 

yang telah dibuat yang memiliki kelemahan, tidak terjadi lagi pada program 

pembelajaran berikutnya, maka perlu diadakan evaluasi program 

pembelajaran.” 

Tujuan evaluasi pembelajaran lebih rinci lagi adalah untuk 

mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui 

tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta 

keefektifan guru dalam mengajar. pembelajaran merupakan proses interaksi 

antara siswa dengan guru. Guru memegang peranan yang penting dalam 

pembelajaran. Seorang guru dituntut kemampuannya untuk menguasai 

kurikulum, materi pelajaran, strategi belajar, dan pengelolaan kelas sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain kualitas kompetensi, guru juga 

dituntut harus mempunyai kualifikasi akademik yang sesuai. Berdasarkan 

Standar Nasional Pendidikan, untuk seorang guru SMK dituntut memiliki: (a) 

kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau 
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sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi profesi guru SMK.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu institusi 

pendidikan formal yang mempunyai visi secara langsung mencetak sumber 

daya manusia yang siap kerja. SMK mempunyai visi, yaitu terwujudnya SMK 

bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, 

mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global.  

Berdasarkan visi dan misi SMK tersebut, SMK memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang akuntabel sebagai pusat 

pembudayaan kompetensi berstandar nasional. 

2. mendidik sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja dan 

kompetensi berstandar internasional. 

3. memberikan berbagai layanan pendidikan kejuruan yang fleksibel secara 

terintegrasi antara jalur dan jenjang pendidikan. 

4. memperluas layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan. 

5. mengangkat keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa. 

Banyak lembaga pendidikan menyajikan program kejuruan yang dapat 

membekali siswanya mendapatkan keahlian yang nantinya dengan berbekal 

keahlian siswa dapat memperoleh lapangan pekerjaan atau menciptakan 

lapangan pekerjaan. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas banyak 

perusahaan atau dunia usaha kebanyakan saling bersaing untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Dengan makin banyaknya persaingan maka akan semakin 
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tinggi pula tuntutan yang di terapkan di dunia usaha, hal ini juga 

mempengaruhi pendidikan kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki keunggulan kompetitif di pasar nasional dan global. Salah satunya 

adalah dengan menjalankan program 2 shift jam praktik pada pembelajaran 

praktik permesinan, agar nantinya lulusan yang bekerja di industri sudah 

terbiasa bekerja dengan penggunaan shift jam kerja sehingga bekerja menjadi 

nyaman.  

Program 2 shift adalah salah satu upaya yang dilakukan sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan terutama meningkatkan kualitas siswa. Pada 

tahun ajaran 2010/2011 jumlah lulusan uji kompetensi siswa sangat rendah 

dengan kelulusan bubut 76,34% dan fraiz 36,36%. Diharapkan melalui 

program ini dapat meningkatkan kualitas lulusan pada uji kompetensi siwa dan 

jumlah kelulusan semakin meningkat. Disamping itu juga untuk 

memaksimalkan tenaga pendidik untuk biasa membekali pelatihan siswanya 

satu persatu agar siswa mempunyai pengetahuan dan ketrampilan lebih dimana 

guru sebagai pendidik dan pengajar dapat melihat siswanya kelebihan dan 

kekurangan ketrampilan yang dimiliki. Mata Pelajaran Pemesinan merupakan 

dasar dari penguasaan ilmu pengetahuan  dan teknologi untuk memenuhi 

standar kompetensi pada Jurusan Teknik Mesin. 

Dengan penggunaan 2 shift jam praktik siswa dilatih untuk dapat 

mengatur waktu bila masuk di siang hari. Dari pengamatan yang dilakukan 

sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun ajaran baru 2011 pada  awalnya 

siswa merasa kecapaian, akan tetapi hal itu mampu teratasi setelah 
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menjalankan praktik beberapa kali dan sudah terbiasa dan bila praktik di 

malam hari menyebabkan kurangnya belajar siswa untuk pelajaran di pagi 

harinya. Setelah berjalan siswa biasa merasakan praktik dengan program 2 shift 

ini ada juga yang senang praktik pada malam hari dikarenakan bisa konsentrasi 

atas pekerjaan praktik yang dikerjakannya. Mutu pendidikan dapat terwujud 

jika proses pembelajaran diselenggarakan secara efektif, artinya kegiatan 

belajar mengajar (KBM) dapat berjalan secara lancar, terarah dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Kriteria KBM yang efektif: (1) KBM mampu 

mengembangkan konsep generalisasi serta bahan abstrak menjadi hal yang 

jelas dan nyata, (2) KBM mampu melayani perkembangan belajar peserta didik 

yang berbeda-beda, dan (3) KBM melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran sehingga KBM mampu mencapai tujuan sesuai program yang 

telah diterapkan. hal tersebut juga tidak terlepas dari input-proses-produk 

dimana dalam proses tidak terlepas dari tenaga pendidik yang berkompeten dan 

berkualitas. 

 Mata Pelajaran Pemesinan adalah pelajaran yang membahas konsep-

konsep  dari  peralatan-peralatan  yang  digunakan  di  dunia  industri 

terutama pada proses pemesinan.  Disamping itu dengan penggunaan program 

ini pada saat pelaksanaan praktik siswanya dapat menggunakan mesin setiap 

anak satu mesin dan yang pasti kekurangan mesin yang dipakai untuk praktik 

bisa teratasi dengan cara praktik bergantian hal ini juga untuk mengoptimalkan 

penggunan mesin dan alat. Pembelajaran di SMK harus dilakukan sedemikian 
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rupa sehingga lulusan benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja, dalam arti 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan di dunia kerja.  

SMK Pangudi Luhur Muntilan merupakan salah satu institusi 

pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) 

yang berdaya saing didunia kerja yang nantinya melalui program studi kejuruan 

yang dilaksanakan. Salah satu program studi yang ada di SMK Pangudi Luhur 

Muntilan adalah Jurusan Teknik  mesin. Jurusan ini pada waktu pembelajaran 

praktik sudah menggunakan program 2 shift pada pembelajaran praktik 

permesinan untuk kelas XII yang sudah ada mulai tahun ajaran 2011 dan sudah 

mempunyai lulusan dari penggunaan program ini. Dengan penggunaan 

program ini diharapkan lulusan dari SMK bila bekerja pada industri sudah 

terbiasa dengan aturan jam kerja yang di terapkan pada industri. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melaksanakan penelitian 

tentang : 

 ”EVALUASI PENGGUNAAN PROGRAM 2 SHIFT PADA 

PEMBELAJARAN PRAKTIK PEMESINAN  DI SMK PANGUDI 

LUHUR MUNTILAN”. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 222) penelitian evaluasi dapat 

diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan 

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan 

suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah 

digunakan untuk melakukan suatu penelitian. 
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B. Identifikasi Masalah. 

            Mengacu pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan, dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembelajaran dengan program 2 shift. 

2. Kualitas guru dalam pembelajaran. 

3. Dengan berkembangnya dunia industri beserta segala kemajuan teknologi 

menuntut SDM yang kompeten dengan melakukan pekerjaan praktik 

secara mandiri maka akan terlihat keberhasilan dalam proses praktik 

permesinan. 

4. Kurangnya fasilitas mesin atau alat dalam kegiatan pembelajaran praktik 

pemesinan apabila diterapkan 1 siswa 1 alat secara bersamaan untuk 

pembelajaran. 

5. Penyiapan lulusan yang kompeten dan siap kerja yang bisa bersaing di 

dunia industri. 

C. Batasan Masalah. 

Dengan melihat identivikasi masalah tersebut maka penelitian akan 

mengadakan penelitian evaluasi penggunan program 2 shift pada 

pembelajaran praktik pemesinan kelas XII dari sebuah program yang telah 

terkasana pada jurusan permesinan. apakah program tersebut sudah sesuai 

dengan capaian program yang dijadikan target dalam meningkatkan kualitas 

lulusan yang kompeten atau sebaliknya menjadikan kendala/permasalahan 

yang dapat menurunkan kopetensi kerja yang siap bersaing dan prestasi 

belajar siswa. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kualifikasi guru pemesinan kelas XII ? 

2. Bagaimanakah fasilitas pembelajaran praktik? 

3. Bagaimanakah proses pembelajaran dalam program penggunaan program 

2 shift? 

4. Bagaimanakah partisipasi belajar siswa saat penggunaan program 2 shift? 

5. Adakah peningkatan terhadap hasil uji kompetensi siswa? 

E. Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kualifikasi guru yang mengampu praktik pemesinan yang 

menjalankan program shift. 

2. Ingin mengetahui bagaimana fasilitas dalam pembelajaran pemesinan 

melalui program 2 shift. 

3. Mengetahui proses pembelajaran yang berlangsung pada program 2 shift. 

4. Mengetahui partisipasi belajar siswa saat penggunaan program 2 shift. 

5. Mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil uji kompetensi siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat diantaranya adalah: 

1. Bagi peneliti 
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Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi bagi penulis  

sebagai mahasiswa program kependidikan yang kelak akan terjun dalam 

dunia pendidikan. Dengan penelitian ini juga diharapkan penulis 

mengetahui kualitas belajar siswa SMK Pangudi Luhur Muntilan pada 

jurusan teknik mesin, dan dapat memberikan masukan bila terjadi 

permasalahan yang terjadi setelah program ini di terapkan. 

2. Bagi sekolah 

 Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan 

evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau 

melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan 

memberikan masukan dan informasi kepada guru SMK pada umumnya 

dan bagi guru SMK Pangudi Luhur Muntilan atas program yang sedang 

dijalankan, sehingga bisa mengadakan perbaikan dimasa yang akan 

datang. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun 

referensi ilmiah bidang pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyakarta pada umumnya dan Fakultas Teknik pada khususnya. Di 

samping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan 

penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis.  


