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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memfokuskan kegiatan 

pembelajaran pada aspek keterampilan dan kemampuan siswa dalam belajar, sesuai 

dengan minat dan bakat peserta didik. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto 

menyampaikan bahwa lulusan SMK diharapkan dapat terserap oleh dunia industri 

sebagai tenaga kerja yang terampil (Kemenperin, Berprestasi dan Kompeten, 

Lulusan SMK Kemenperin Cepat Terserap di Industri, 2017). Jika menelisik balik 

pada tahun 2016, data BPS menunjukkan angka lulusan SMK banyak yang 

menganggur.  

Data statistik bulan Agustus 2016 menunjukkan Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) sebanyak 5,61%. Jumlah pengangguran meningkat dari bulan 

Februari sebanyak 0,11% (Statistik, 2016). TPT di Yogyakarta juga mengalami 

peningkatan 0,56% dari bulan Februari 2014 menjadi sebesar 2,72% pada bulan 

Agustus 2016 (Statistik, 2016). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lulusan 

SMK belum sepenuhnya mampu memenuhi lapangan pekerjaan di industri. Banyak 

hal yang dapat mempengaruhi, dan salah satunya yaitu sistem pembelajaran di 

SMK belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan SMK.  

Tujuan didirikan SMK menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, 

SMK mampu mempersiapkan peserta didik yang siap untuk bekerja sesuai dengan 

bidang keahlian tertentu (Republik Indonesia Paten No. 20, 2003). Namun, 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, lulusan SMK menduduki peringkat 
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pengangguran tertinggi bila dibandingkan dengan lulusan SD, SMP, SMA, 

Diploma dan Universitas. Lulusan SMK menduduki posisi terbanyak siswa yang 

belum bekerja sebanyak 11,24% bila dibandingkan dengan lulusan lain yang tidak 

mencapai 8,5% pada agustus 2018. Padahal, Kebutuhan tenaga kerja sektor industri 

yang dikutip pada laman kemenperin, mengalami peningkatan berkisar antara 5-6% 

atau 500-600 ribu tenaga kerja setiap tahunnya (Kemenperin, Kemenperin 

Terbitkan Aturan Pendidikan Kejuruan Berbasis Industri, 2017).  

Hasil wawancara dengan salah satu guru di SMK, menunjukkan jika 

terdapat keterbatasan fasilitas mesin yang minim dan jumlah pertemuan yang 

berkurang karena terdapat program praktek kerja industri (prakerin) yang 

memotong jam pertemuan di sekolah. Fenomena tersebut merupakan hal yang 

wajar namun seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelajaran 

secara optimal kepada peserta didik. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka 

kompetensi tidak tersampaikan sepenuhnya kepada siswa. Hal ini bisa menjadi 

salah satu faktor kesenjangan kompetensi yang terjadi antara sekolah dengan 

industri.  

Kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia industri menjadi 

tombak utama untuk menentukan kompetensi yang akan diajarkan di sekolah, 

sehingga pelajar belajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. 

Kesempatan bekerja di industri belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh lulusan 

pendidikan SMK, karena terdapat berbagai faktor yang memberikan gap antara 

sekolah dengan industri. Kepala Pusdiklat Mujiono mengatakan bahwa terjadi 

kesenjangan kompetensi antara lulusan sekolah dengan kebutuhan di sektor 
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Industri, dan perlu dibangun link and match antara SMK dengan Industri (Sinarpos, 

2017).  

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang diamanatkan kepada 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka 

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia menginstruksikan untuk 

menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai kebutuhan pengguna 

lulusan supaya link and match dengan industri (Maulipaksi, 2016). Berdasarkan 

instruksi tersebut pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap 

perkembangan SMK yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. 

Kesesuaian kurikulum dengan Industri merupakan hal yang sangat penting, 

hubungan tersebut diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana serta 

kualitas guru. Pengajar yang berkualitas dapat menghasilkan lulusan SMK yang 

kompeten dan diharapkan mampu bersaing secara global dalam perubahan revolusi 

industri 4.0. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustran Nomor 3/M-

IND/PER/1/2017 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan 

SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, langkah awal 

dalam melakukan identifikasi kurikulum yang ada pada SMK dengan 

mengklasifikasikan kebutuhan kompetensi di industri. Kompetensi yang 

dibutuhkan dari industri dianalisis dan dipertimbangkan ke dalam kurikulum di 

SMK kemudian disusun silabus dan modul pembelajarannya. Kompetensi yang 

diajarkan di SMK seharusnya berkiblat pada industri untuk mensinkronkan 

kompetensi yang dibutuhkan di Industri. Membiasakan budaya industri dapat 
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memberikan dampak positif nilai kritis yang tercermin dari kebiasaan kerja 

(Ghavifekr & Pillai, 2016). Selain itu, lulusan SMK dapat mengikuti uji kompetensi 

keahlian yang diuji seorang penguji dari industri yang telah bekerjasama dengan 

SMK. Peserta didik yang lolos dalam uji kompetensi tersebut maka keahliannya 

sudah diakui dan dapat direkomendasikan untuk bekerja di indsutri. 

Kompetensi teknik pemesinan di SMK harus ada link and match dengan 

industri untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan dan sejalan dengan standar 

kualifikasi kerja industri pemesinan. Kurikulum SMK mengalami beberapa kali 

perubahan hingga pada kurikulum 2013 dengan dilakukan penyelarasan 

kompetensi muatan materi kejuruan dengan kebutuhan tugas-tugas operator di 

industri pemesinan supaya relevan dan memiliki tingkat link and match yang tinggi 

dengan industri. Faktor penentu kelulusan yaitu pencapaian kompetensi kurikulum 

program produktif pada kompetensi keahlian Teknik Pemesinan. Pegembangan 

kompetensi harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri.  

Kurikulum 2013 yang diterapkan di SMK berisi tiga jenis muatan, yaitu 

muatan nasional (grup A), muatan kewilayahan (grup B), dan muatan peminatan 

kejuruan (grup C). Muatan nasional dan muatan kewilayahan merupakan materi 

wajib yang disampaikan ke siswa SMK, sedangkan untuk muatan kejuruan 

merupakan materi khusus yang disesuaikan dengan program keahlian masing-

masing yaitu Teknik Pemesinan. Pelaksanaan kurikulum 2013 di SMK mengalami 

beberapa kendala, temuan SMK Negeri 3 Yogyakarta menunjukkan pada mata 

pelajaran Teknik Pemesinan CNC, sekolah hanya memiliki fasilitas mesin CNC 

yang berjumlah dua, yaitu mesin CNC milling dan mesin CNC turning. Selain 
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keterbatasan mesin, sekolah juga belum menyediakan alternatif alat untuk 

mengoptimalkan proses belajar, seperti software simulasi yang bisa dipelajari 

melalui komputer. 

Proses pembelajaran yang terbatas karena kurangnya fasilitas, juga 

terkendala karena jumlah pertemuan yang kurang. Pertemuan tersebut terpotong 

karena siswa yang melakukan praktek kerja industri (prakerin) pada tahun ketiga 

semester pertama yang memotong pertemuan pada materi tertentu di sekolah. 

Fenomena tersebut sangat memberikan dampak negatif bagi peserta didik karena 

kurang maksimal dalam belajar dan belum bisa mengoperasikan mesin sesuai 

dengan kompetensi yang ada pada kurikulum. Namun, adanya kegiatan prakerin 

dalam waktu 3 bulan harapannya dapat mengganti dan menambah kompetensi 

peserta didik dengan proses pembelajaran secara langsung di industri. 

Kompetensi yang ada di industri merupakan tugas operator dalam 

menjalankan kerja di industri. Kompetensi tersebut dapat berubah jika tugas 

operator tersebut berubah, seperti terdapat pergantian sistem manufaktur karena 

adanya perubahan teknologi. Perubahan tersebut dapat berdampak pada mesin-

mesin yang digunakan operator, sehingga tugas operator pun berubah. Pihak 

sekolah dan industri perlu melakukan peningkatkan kerjasama dengan dunia 

usaha/industri secara berkala untuk mengetahui tren perubahan yang terjadi untuk 

menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. SMK dan Industri harus 

membangun kerjasama dan saling berkomunikasi tentang kebutuhan kompetensi 

yang selalu berkembang. Kompetensi kerja yang ada di industri diidentifikasi 

menggunakan job analysis untuk mengetahui knowledge, skills, ability and other 
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characters (KSAOs) yang dilakukan oleh pekerja (Morgeson, Spitzmuller, Garza, 

& Campion, 2016).  

Sinkronisasi antara mateti pelajaran biasanya hanya dilihat dari substansi 

pelajaran yang diajarkan disekolah. Apakah mata pelajaran tersebut diterapkan di 

industri atau tidak, namun dilihat dari level berpikir peserta didik berdasarkan 

tingkat pengembangan penalaran (reasoning), pengembangan matematis 

(matthematics), dan pengembangan komunikasi (language). Setiap level 

pengembangan memiliki instrumen pengukur untuk mengukur level kompetensi 

yang ada di sekolah dan di industri. Pengukuran level kompetensi jarang dilakukan 

karena belum ada guidelines untuk melakukan pengukuran relevansi kompetensi. 

Skala General Education Development (GED) membantu pengukuran kompetensi 

yang ada di sekolah dan di industri.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang relevansi kompetensi keahlian 

teknik pemesinan sangat penting dilakukan, untuk mengidentifikasi tingkat 

relevansi kompetensi teknik pemesinan di SMK dengan kebutuhan kualifikasi kerja 

industri pemesinan berdasarkan level pengembangannya. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan ide masukan dalam pengembangan kurikulum untuk 

meningkatkan kualitas belajar mengajar di SMK sesuai dengan kebutuhan industri. 

Sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK ke industri 

pemesinan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Tingginya angka pengangguran pada kategori lulusan SMK selama beberapa 

tahun terakhir yang menurunkan tingkat keterserapan lulusan SMK di dunia 

industri. 

2. Bagimana meningkatkan kualitas pendidikan SMK yang dapat menghasilkan 

lulusan SMK yang kompeten dan siap bekerja melihat data dari BPS yang 

menunjukkan peningkatan pada tahun 2018. 

3. Kurikulum 2013 diharapkan dapat menjembatani perbedaan antara sekolah 

dengan industri, namun pada data statistik, lulusan SMK menduduki posisi 

terbanyak siswa yang belum bekerja sebanyak 11,24% bila dibandingkan 

dengan lulusan lain yang tidak mencapai 8,5% pada agustus 2018.  

4. Terjadi kesenjangan kompetensi pada lulusan SMK dengan kebutuhan 

kompetensi yang ada di industri, bila dilihat dari minimunnya ketersediaan 

mesin yang ada di sekolah, sehingga yang perlu dianalisis kebutuhannya. 

5. Perlunya dilakukan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia 

industri sering berubah dan perlu dilakukan sinkronisasi kembali pada sistem 

dan mata pelajaran, jika dilihat dari perubahan teknologi dan pergantian 

sistem manufaktur di industri. 

6. Perlu memberikan alternatif mesin pengganti fasilitas praktek belum mampu 

disediakan disekolah untuk mengikuti perkembangan kompetensi di industri, 

karena terdapat limitasi sekolah dalam penyediaan mesin tersebut. 
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7. Kompetensi yang dibutuhkan industri belum disingkronisasi secara level 

pengembangan terhadap pelajaran yang ada di SMK, maka perlu dianalisis 

terlebih dahulu kebutuhannya. 

8. Kompetensi pada keahlian teknik pemesinan pada kurikulum 2013 yang 

diterapkan di SMK perlu dilakukan sinkronisasi untuk mengetahui level 

pengembangannya dengan skala General Education Development. Sehingga, 

level pengembangan reasoning, mathematics, dan languge dapat diketahui 

berapa level yang dibutuhkan di industri. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran program keahlian Teknik 

Pemesinan di Sekolah Menengah Kejuruan di Yogyakarta pada materi muatan 

peminatan kejuruan, yaitu (1) Dasar Bidang Keahlian; (2) Dasar Program Keahlian; 

(3) Kompetensi Keahlian. Pada tugas-tugas operator dibatasi pada jenis operator di 

industri pemesinan, PT. Mega Andalan Kalasan. Pembatasan ini ditujukan untuk 

mengetahui analisis kompetensi pada setiap mata pelajaran teknik pemesinan pada 

kurikulum 2013 dengan tugas-tugas kerja lulusan SMK yang bekerja di industri 

pemesinan.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat penggunaan alat dan mesin di industri pemesinan dengan 

tingkat penggunaan disetiap mata pelajaran di sekolah? 
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2. Bagaimana tingkat relevansi muatan materi kejuruan teknik pemesinan yang 

diajarkan di SMK dengan tugas-tugas operator lulusan SMK yang ada di 

industri pemesinan? 

3. Bagaimana tingkat cakupan materi kejuruan yang dilaksanakan di sekolah 

dengan tugas-tugas operator di industri pemesinan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara detail bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi tingkat penggunaan alat dan mesin di industri pemesinan 

dengan tingkat penggunaan disetiap mata pelajaran di sekolah. 

2. Mengidentifikasi tingkat relevansi muatan materi kejuruan teknik pemesinan 

yang diajarkan di SMK dengan tugas-tugas operator lulusan SMK yang ada 

di industri pemesinan 

3. Mengidentifikasi tingkat cakupan materi kejuruan yang dilaksanakan di 

sekolah dengan tugas-tugas operator di industri pemesinan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara teoretis yaitu memberikan rekomendasi 

pemikiran berupa prinsip dasar yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum 

kompetensi keahlian Teknik Pemesinan di SMK yang berlandaskan pada kebutuhan 

di Industri. Manfaat penelitian secara praktis, yaitu: 

1. Dapat digunakan sebagai dasar kegiatan evaluasi kurikulum 2013 kompetensi 

keahlian Teknik Pemesinan di Sekolah Kejuruan. 
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2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan penyusunan 

kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan 

SMK. 

3. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran umum tentang kebutuhan 

kualifikasi kerja di industri pemesinan.  


