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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi di

Indonesia telah lama dilakukan dengan melaksanakan inovasi pada program

pendidikan. Akan tetapi, jika kita lihat kenyataannya, masih banyak sekali

pengangguran di Indonesia yang pada kenyataannya merupakan lulusan dari

Perguruan Tinggi dengan titel sarjana. Sangat dilematis sekali melihat fenomena

ini, dimana banyak calon mahasiswa berbondong-bondong mencari Perguruan

Tinggi terbaik untuk dimasukinya, sementara hasil dari lulusan tersebut belum

tentu akan meperoleh pekerjaan. Pemerintah dalam hal ini Departemen

Pendidikan Nasional terus berupaya meningkatkan mutu tamatan sekolah agar

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga

diharapkan nantinya lulusan tersebut mempunyai kualitas yang patut

dibanggakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di

Indonesia, diantaranya kurangnya kesiapan kerja dan belum adanya link and

match antara dunia pendidikan dan industri, dan lain sebagainya. Faktor-faktor

tersebut terjadi karena biasanya dunia pendidikan belum paham benar dengan

kebutuhan stakeholder yang tidak hanya menginginkan kualitas pendidikan dari

pekerjanya saja. Banyak hal lain yang mempengaruhi diterima atau tidaknya

seorang pelamar kerja, antara lain dari segi personalnya. Segi personal ini

merupakan kemampuan yang ada di dalam diri yang merupakan bekal untuk
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melanjutkan masa depan dengan memperhatikan kesiapan serta kompetensi kerja

suatu lulusan dari Perguruan Tinggi.

Kompetensi kerja sangat dibutuhkan dan penting artinya dalam

memperoleh pekerjaan, karena mahasiswa dituntut untuk mempunyai skill yang

diperlukan dalam suatu pekerjaan baik berupa hard skill maupun soft skill. Saat

ini stakeholder lebih cenderung melihat calon pekerja dari soft skill, tentunya

dengan tidak mengesampingkan hard skill yang merupakan kemampuan yang

sifatnya keterampilan. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa yang belum

merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan setelah lulus dari Perguruan Tinggi.

Di sinilah sebenarnya yang perlu kita perhatikan bahwa masih sedikit sekali

mahasiswa kita saat ini yang mempunyai kesiapan kerja dan belum mengetahui

apa yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Hal ini terjadi karena kurangnya

informasi yang diperoleh mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.

Mahasiswa masih cenderung mengandalkan IPK untuk memperoleh pekerjaan,

padahal pada saat ini yang dibutuhkan oleh dunia kerja adalah kemampuan dan

ketrampilan nyata yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tidak jauh beda dengan hal tersebut, mahasiswa program pendidikan

teknik boga memiliki kendala yang sama dalam memperoleh pekerjaan, padahal

banyak peluang yang ada dalam dunia kerja, akan tetapi masih sedikit lulusan

yang memanfaatkan peluang tersebut. Lulusan program pendidikan teknik boga

biasanya lebih memilih untuk membuka usaha bila memiliki modal dan jiwa

wiraswasta, padahal tuntutan dari lulusan ini adalah menjadi tenaga profesional

yaitu sebagai guru. Akan tetapi para lulusan dari sekolah kependidikan belum
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mempunyai kesiapan kerja atau kemampuan untuk menjadi seorang guru, padahal

masih banyak dibutuhkan guru-guru yang mempunyai kualitas dan berkompeten

di bidangnya, karena pada saat ini masih banyak dibutuhkan tenaga pendidik di

SMK.

Pendidikan hakekatnya merupakan proses pembangunan peradaban

bangsa oleh karena itu pendidikan harus bertumpu pada konsep pertumbuhan

pengembangan, pembaharuan dan kelangsungannya sehingga penyelenggaraan

pendidikan dapat dilakukan secara profesional (sambutan Mendiknas pada

Peringatan Hardiknas 2004). Salah satu penataan sistem pendidikan yang akan

dilaksanakan adalah pengembangan SMK dengan meningkatkan kuantitas dan

kualitas SMK serta membina sejumlah SMK yang bertaraf Internasional, program

ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini sesuai

dengan arah pendidikan Nasional dan dengan  memperhitungkan berbagai

permasalahan serta isu strategis dalam pembangunan Pendidikan Nasional

(disampaikan oleh Drs. Sangkin dalam pembekalan KKN PPL UNY 2006).

Peluang kerja sebagai guru SMK sangat besar, karena pada tahun-tahun

mendatang sekolah yang mempunyai latar belakang keterampilan akan

diperbanyak, hal ini bertujuan agar lulusan dari SMK sederajat dapat menerapkan

ilmunya secara langsung dalam dunia kerja apabila tidak dapat melanjutkan ke

jenjang yang lebih tinggi. Walaupun peluang menjadi guru cukup besar, akan

tetapi kemampuan kerja para lulusan masih dipertanyakan karena mereka belum

banyak mengetahui hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat bekerja

sebagai guru yang memiliki kualitas dan profesionalitas.
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Berdasarkan tuntutan UUGD (Undang-Undang Guru dan Dosen),

seorang guru harus memiliki kompetensi, misalnya dalam mata diklat dasar. Mata

diklat dasar ini merupakan mata diklat yang mengajarkan tentang mata diklat

yang menjadi dasar dari mata diklat-mata diklat yang sifatnya lanjutan, sehingga

mata diklat dasar ini sifatnya adalah penanaman pada diri siswa tentang hal-hal

yang mereka pelajari. Dalam hal ini, guru sangat dituntut untuk dapat merangsang

siswa agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan juga guru harus mengerti

benar pelajaran yang akan dia ajarkan. Kompetensi-kompetensi yang dituntut

tersebut harus dimiliki oleh setiap guru, sehingga untuk menjadi seorang guru

perlu kemampuan kerja yang menyangkut hard skill dan soft skill.

Selain hal tersebut di atas, dengan perkembangan pendidikan pada saat

sekarang ini terutama untuk sekolah-sekolah kejuruan, tenaga pengajar sangat

menentukan keberhasilan dari tamatan sekolah kejuruan tersebut. Akan tetapi

pada kenyataan di lapangan, pendidikan SMK sekarang ini lebih mengutamakan

praktisi dari dunia kerja sebagai patokan dan juga acuan dalam menerapkan mata

pelajaran (mata diklat) di SMK, karena menurut pendapat mereka praktisi dari

dunia kerja lebih berpengalaman dan ilmunya sudah dapat diterapkan secara tepat

dalam dunia kerja, sehingga dengan adanya praktisi di dalam SMK dapat

memperoleh nilai plus yang menjadikan lulusan SMK lebih berkualitas. Hadirnya

praktisi dari dunia kerja seperti praktisi dari hotel maupun rumah makan tersebut

menjadi salah satu faktor penyebab mengapa lulusan Perguruan Tinggi khususnya

teknik boga kurang mendapat perhatian sebagai tenaga pengajar di SMK, padahal

sebenarnya peluang untuk menjadi seorang guru sangat luas.
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SMK sebagai sekolah menengah kejuruan mempunyai mata diklat yang

banyak menuntut siswanya untuk memiliki kompetensi yang disyaratkan oleh

dunia kerja. Selain itu mata diklat di SMK mayoritas merupakan mata diklat

produktif/praktek, sehingga tenaga pengajar yang diharapkan juga memiliki

kemampuan di bidang produktif yang sesuai dengan dunia kerja. Hal ini bertujuan

agar mata diklat produktif dapat disuaikan dengan dunia kerja dan dibimbing pula

oleh guru yang memiliki kompetensi yang diperlukan sebagai guru mata diklat

produktif.

Oleh sebab itu, dengan adanya tantangan tersebut diharapkan

mahasiswa S1 teknik boga mempunyai kompetensi dan nilai lebih sebagai salah

satu upaya untuk meningkatkan kualitasnya sebagai calon guru di SMK.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa S1 teknik boga sangat diperlukan

sekali untuk mengajar di SMK. Stakeholder dalam hal ini adalah SMK

mempunyai kriteria tersendiri untuk melihat dan menilai kemampuan dari calon

tenaga kerja yang akan direkrut. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kemampuan

yang harus dimiliki mahasiswa S1 teknik boga untuk mengajar maka stakeholder

dalam hal ini adalah SMK memberikan pendapat tentang kemampuan mahasiswa

S1 teknik boga yang berfungsi sebagai umpan balik bagi pihak universitas.

Pendapat ini diperoleh dari guru-guru SMK yang mengajar pada program boga,

yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai patokan untuk membuat

kurikulum yang sesuai dengan kondisi dunia kerja oleh pihak universitas (dunia

pendidikan) sehingga dapat disediakan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan

standar yang diminta oleh dunia kerja.
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

mahasiswa dan Perguruan Tinggi untuk dapat memperbaiki program dan materi

pengajaran agar lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder, sehingga

dengan tersampaikannya informasi tersebut dapat pula digunakan sebagai

kerangka acuan untuk membangun hubungan baik dengan stakeholder. Dengan

adanya link and match antara Perguruan Tinggi dan stakeholder diharapkan pula

dapat meningkatkan kualitas serta kesiapan kerja mahasiswa, khususnya S1 teknik

boga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan

permasalahannya sebagai berikut :

1. Sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh lulusan mahasiswa program

pendidikan teknik boga?

2. Apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru SMK?

3. Faktor apa sajakah yang mempengarui kompetensi suatu lulusan mahasiswa

program boga?

4. Seberapa jauh pengetahuan mahasiswa program Pendidikan Boga tentang

dunia kerja?

5. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang guru/mengajar mata

diklat produktif tingkat dasar pada SMK?

6. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mengajar pada

program boga?
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C. Pembatasan Masalah

Kompetensi kerja lulusan Perguruan Tinggi sangat diperlukan untuk

menghadapi tantangan dunia kerja. Banyak faktor yang diperlukan untuk

mencapai kompetensi kerja, diantaranya adalah dengan dikuasainya hard skill

serta soft skill oleh mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi. Kompetensi kerja

mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi khususnya program Boga dapat dilihat dan

dinilai oleh mahasiswa itu sendiri maupun stake holder.

Mata diklat yang diajarkan di SMK cukup banyak, sehingga penelitian

ini dibatasi pada kompetensi kerja untuk mengajar mata diklat tingkat dasar.

Karena terlalu luasnya ruang lingkup dari masalah tersebut dan keterbatasan

waktu serta dana, maka penelitian ini dibatasi pada penilaian/pendapat stake

holder yaitu guru SMK terhadap kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa S1

Teknik boga untuk mengajar mata diklat produktif tingkat dasar.

Pendapat guru SMK ini dapat digunakan sebagai bahan acuan yang

diperlukan untuk menilai kompetensi kerja mahasiswa lulusan program

pendidikan boga. Adapun guru-guru yang dijadikan responden dibatasi hanya

guru-guru pada SMK Negeri saja dikarenakan guru yang mengajar di SMK

Negeri dianggap lebih representatif untuk dijadikan sebagai responden dilihat dari

kompetensi yang mereka miliki, sehingga jawaban yang diberikan akan lebih

berbobot. Penilaian guru ini diperlukan untuk mengetahui kompetensi yang harus

dikuasai mahasiswa lulusan program boga yang ada selama ini ditinjau dari

kacamata stakeholder di sekolah sebagai tenaga pengajar. Dengan adanya

pendapat dari guru-guru tersebut diharapkan dapat menjadi umpan balik atau
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evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa selama di Perguruan Tinggi dilihat dari

kemampuan kerjanya. Selain itu juga dapat menjawab kebutuhan dari stakeholder

akan tenaga kerja yang diharapkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan  masalah yang telah diuraikan,

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi pedagogik yang harus dimiliki mahasiswa S1 Teknik

Boga untuk mengajar mata diklat produktif tingkat dasar di SMK ?

2. Bagaimana kompetensi profesional yang harus dimiliki mahasiswa S1 Teknik

Boga untuk mengajar mata diklat produktif tingkat dasar di SMK ?

3. Bagaimana kompetensi kepribadian yang harus dimiliki mahasiswa S1 Teknik

Boga untuk mengajar mata diklat produktif tingkat dasar di SMK ?

4. Bagaimana kompetensi sosial yang harus dimiliki mahasiswa S1 Teknik Boga

untuk mengajar mata diklat produktif tingkat dasar di SMK ?

5. Bagaimana proporsi kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa S1

Teknik Boga untuk mengajar ?

E. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang harus

dikuasai mahasiswa S1 teknik boga sebagai seorang pengajar pada mata diklat

produktif tingkat dasar di SMK yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional,

kepribadian serta sosial.
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F. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan dan informasi tentang pendapat guru terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi kemampuan/kompetensi kerja mahasiswa program

boga untuk mengajar mata diklat produktif tingkat dasar.

2. Sebagai bahan evaluasi dan acuan program dalam Perguruan Tinggi

khususnya jurusan boga untuk meningkatkan kualitas lulusannya melalui

program pembelajaran yang baik.

3. Mengetahui kebutuhan stakeholder (sekolah) sebagai guru SMK yang

diharapkan.

4. Dapat digunakan dalam perbaikan/penyesuaian kurikulum atau materi diklat

dalam Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.


