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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kebijakan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan 

Arah pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia ke 

depan didasarkan pada kebijakan revitalisasi SMK, sesuai  Inpres nomor 9 tahun 

2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber 

Daya Manusia Indonesia. Revitalisasi pendidikan di SMK merupakan gambaran 

visi (kondisi ideal) mengenai proses penyelenggaraan pendidikan di SMK, yang 

harus dijadikan acuan semua pihak dan arah pengembangan SMK ke depan (Tim 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kemendikbud, 2016). Revitalisasi pendidikan di 

SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari supply-driven ke arah demand-

driven. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan juga diarahkan pada penerapan sistem 

ganda (dual-system), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri. Demikian 

pula, desain kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pengujiannya juga harus 

disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Secara 

operasional, implementasi dari filosofi demand-driven tersebut di atas, adalah 

dengan meningkatkan kerjasama antara SMK dengan DU/DI pasangan sehingga 

kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

Pendidikan kejuruan yang baik adalah pendidikan kejuruan yang dapat 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut, proses pembelajaran haruslah sesuai dan selaras dengan DU/DI. 

Oleh karena itu, kehadiran DU/DI bukan hanya sebagai tempat bagi peserta didik 

untuk melakukan praktik magang, namun pelibatan DU/DI harus merefleksikan 
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implementasi dari keahlian ganda DU/DI dengan sekolah agar tujuan pendidikan 

bisa tercapai. 

Proses pelibatan DU/DI ini terutama diarahkan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran kejuruan, yang meliputi: (1) pengembangan kurikulum, 

sehingga kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) 

memanfaatkan DU/DI untuk memberikan pelatihan bagi guru, sehingga guru 

dapat terus memutakhirkan pengetahuannya dengan mengikuti perkembang-

an teknologi yang sesuai dengan program kejuruannya; (3) meminta DU/DI 

untuk mengirimkan tenaga profesionalnya sebagai guru pendamping atau 

mentor bagi peserta didik; dan (4) melibatkan DU/DI dalam pembiayaan 

pendidikan, termasuk dilibatkan dalam pembangunan laboratorium, tempat 

praktik atau pemberian bantuan peralatan praktik kepada sekolah (Yusuf, 

2019: 62). 

 

Idealnya, pendidikan kejuruan menekankan pada pendidikan yang mampu 

menyesuaikan dengan: (1) permintaan pasar (demand driven); (2) kebersambungan 

(link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan; 

dan (3) kecocokan (match) antara kompetensi calon tenaga kerja (employee) yang 

diluluskan oleh SMK dengan kebutuhan pengusaha (employer). Oleh karena itu, 

ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus dilihat dari 

tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang 

pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipelajari di SMK. 

Kerjasama lembaga pendidikan kejuruan dengan DU/DI, dapat diwujudkan 

tidak sekedar sebagai tempat praktik, dan  sebagai tempat magang untuk menambah 

wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya, tetapi juga dapat difungsikan 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMK dalam hal berikut. 

 

a. Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Praktik Peserta Didik 

Disparitas yang terjadi antara kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan 

kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan kejuruan merupakan 
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permasalahan yang tak pernah selesai. Sebenarnya, pihak sekolah maupun pihak 

industri memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan 

tenaga kerja yang siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam 

pembiayaan dan penyediaan fasilitas pelaksanaan praktik, sedangkan pihak DU/DI 

memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan industri sebagai tempat praktik 

peserta didik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi disparitas yang terjadi 

sehingga mampu menciptakan kemampuan kerja para lulusan SMK yang adaptif 

dan sesuai dengan dunia kerja. 

Kegiatan praktik kerja di dunia kerja, yang dikenal dengan istilah praktik 

kerja industri (dalam istilah sekarang Praktik Kerja Lapangan atau PKL), 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan kompetensi 

yang tidak didapatkan di sekolah, memperoleh pengetahuan tentang perkembangan 

yang terjadi di DU/DI, dan wawasan tentang dunia kerja. 

Tingkat keberhasilan pembangunan nasional sangat terkait dengan kualitas 

sumber daya manusia. Negara telah berupaya mengoptimalkan dan memaksimal-

kan pembangunan kapasitas sumber daya manusia Indonesia melalui sektor 

pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non 

formal. 

Pendidikan yang dilakukan sedapat mungkin mencerminkan proses 

memanusiakan manusia atau dengan perkataan lain mengaktualisasikan semua 

potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. Salah satu jalur pendidikan formal yang 
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menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja adalah SMK. 

Salah satu tujuan penting pengembangan program pendidikan SMK adalah 

menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja, memiliki 

kepemimpinan tinggi, disiplin, profesional, handal di bidangnya dan produktif. 

Dengan demikian, lulusan SMK idealnya merupakan tenaga kerja tingkat 

menengah yang siap pakai, dalam arti langsung bisa bekerja di dunia usaha dan 

industri. 

Permasalahan SMK saat ini umumnya terkait dengan keterbatasan peralatan, 

masih rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang belum sesuai dengan 

dunia kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksiapan lulusan SMK dalam 

memasuki dunia kerja. Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan 

yang ada di dunia kerja mempunyai efek domino terhadap industri pemakai. 

Sebagai pengguna tenaga kerja, industri harus menyelenggarakan pendidikan di 

dalam industri untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian pihak industri 

harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Sebenarnya pihak 

industri dan pihak sekolah memiliki keterbatasan masingmasing dalam membentuk 

dan mendapatkan tenaga kerja siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan 

dalam pembiayaan dan penyediaan lingkungan belajar, sementara pihak industri 

memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap pakai, 

perlu dilakukan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri dengan 

tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan SMK dalam memasuki 

dunia kerja dan pada akhirnya juga akan meningkatkan mutu SMK. 
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b. Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Belajar Manajemen Dunia 

Kerja 

Selain sebagai tempat magang untuk memahami proses dan budaya kerja, 

industri juga dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan 

organisasi produksi. Dalam hal ini, peserta didik di SMK tidak hanya melakukan 

pengamatan mengenai cara pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang digunakan, akan 

tetapi secara tidak langsung juga belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain 

itu, peserta didik juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk 

belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha sehingga mereka memiliki 

wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan 

organisasi ini peserta didik juga bisa menambah kapabilitas pada dunia wirausaha. 

Pengalaman yang diperoleh peserta didik dari DU/DI tersebut diharapkan akan bisa 

mengembangkan bakat dan potensinya setelah lulus nanti, sehingga mereka tidak 

hanya bergantung pada dunia kerja, tetapi juga mengembangkan usaha baru sebagai 

wirausaha mandiri. 

c. Peran DU/DI dalam Penyelarasan Kurikulum 

Penyelarasan kurikulum SMK perlu dilakukan secara periodik dengan 

melibatkan penggunaan lulusan. Penyelarasan adalah mempertemukan antara sisi 

pasokan (supply) dan sisi permintaan (demand) yang mencakup beberapa dimensi, 

yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. Bila kurikulum 

direncanakan dengan baik, dilaksanakan dalam pembelajaran dengan baik, serta 

selalu dilakukan evaluasi dengan baik, maka lulusan satuan pendidikan akan 

mempunyai kompetensi yang diharapkan (Gunadi 2014: 156). 
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Salah satu strategi untuk memastikan agar kurikulum SMK dapat selaras dan 

memenuhi kebutuhan DU/DI adalah model dual system. Dual system pada 

pendidikan kejuruan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 

pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat 

keahlian profesional tertentu. 

Dual system adalah pola pembelajaran kejuruan di tempat kerja yang dikenal 

sebagai experience based training atau interprise based training yang intinya 

adalah work process oriented. Pendekatan ini mencoba menempatkan siswa SMK 

dalam situasi nyata di tempat kerja secara menyeluruh. Secara konseptual 

pendekatan dual system menjadi populer, dimana tempat kerja (workplace) sebagai 

salah satu lingkungan pelatihan/pembelajaran, sudah memberikan jawaban bahwa 

extra functional skill dapat diperoleh dari pendekatan sistem tersebut. 

Bila pada pendidikan umum, program pendidikan direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievalusi secara sepihak dan lebih bertumpu kepada 

kepemimpinan kepala sekolah dan guru, maka pada program dual system 

pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama secara terpadu 

antara sekolah dan institusi pasangannya. Secara operasional, fungsi tersebut 

dilaksanakan bersama antara kepala sekolah, guru, instruktur, dan pihak DU/DI 

terkait.  

Tujuan utama dual system adalah untuk menjamin keberlanjutan keterserapan 

tenaga kerja pada pasar kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan 
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kebutuhan DU/DI. Secara umum, struktur dual system meliputi: (1) kurikulum 

harus dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara instruction dan 

construction sehingga pendekatan utama dalam pembelajaran mengacu pada fase 

pembelajaran di sekolah dan praktik/pelatihan di DU/DI; dan (2) kegiatan praktik 

kerja, dilaksanakan menggunakan sistem blok pembelajaran yang dapat disesuaikan 

dengan tahapan pekerjaan di DU/DI. 

Secara fundamental, dual system bertujuan untuk menempatkan peserta didik 

dalam situasi nyata di tempat kerja secara menyeluruh. Dengan praktik yang 

demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga 

mampu menerapkan praktik berbasis produksi sebagaimana yang selalu diterapkan 

dalam kegiatan industri. Hal ini membuat peserta didik mampu memperoleh 

keterampilan, proses dan sikap yang sesuai dengan standar industri sehingga hasil 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri. 

 

2. Konsepsi Kompetensi 

Spencer & Spencer (1993: 9) menyebutkan a competency is an underlying 

characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced 

effective and/or superior performance on a job or situation. Jika diterjemahkan 

dalam Bahasa Indonesia menjadi “kompetensi adalah karakteristik yang mendasari 

seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya 

atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai 

sebab-akibat dengan kriteria yang diajukan acuan, efektif atau berkinerja prima atau 

superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.” Karakter yang dimaksud adalah 

kepribadian (personality) dan kebiasaan (behavior) seseorang dalam melaksanakan 
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pekerjaan atau sikap (performance) seseorang ketika menghadapi suatu situasi 

tertentu.  

Berdasarkan dari arti definisi kompetensi ini, maka banyak mengandung 

beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. 

1) Karakteristik dasar (underlying characteristic) kompetensi adalah bagian dari 

kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai 

perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan. 

2) Hubungan kausal (causally related) berarti kompetensi dapat menyebabkan 

atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang artinya jika 

mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi pula 

(sebagai akibat). 

3) Kriteria (criterian referenced) yang diajukan sebagai acuan, bahwa kompetensi 

secara nyata akan memprediksi seseorang dapat bekerja dengan baik, harus 

terukur dan spesifik atau terstandar, misalnya kriteria volume penjualan yang 

mempu dihasilkan seseorang salesman sebesar 1.000 buah/bulan atau manajer 

keuangan dapat mendapatkan keuntungan 1 miliar/tahun. 

Boyatzis (2008: 7) menyebutkan “Competencies are a behavioral approach 

to emotional, social, and cognitive intelligence”, dimana domain kompetensi tidak 

hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, namun juga emosi dan 

kemampuan sosial. Guthrie (2009: 24) menyarankan untuk menyeimbangkan 

konsep kompetensi personal dan kompetensi kerja sebagai berikut “…personal 

competence is the greater construct, and occupational competence necessarily a 

subset...”, yang dapat diartikan sebagai kompetensi personal dan kompetensi kerja 
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seseorang terbentuk bersamaan. Le Deist & Winterton (2005: 39) mengungkapkan 

bahwa “The competences required of an occupation include both conceptual 

(cognitive, knowledge and understanding) and operational (functional, 

psychomotor and applied skill) competences”. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sedangkan 

secara estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk 

melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 584) menyebutkan pengertian 

kompetensi adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan 

atau menentukan atas sesuatu. 

Menurut Suyanto (2013: 39) kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi 

tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari 

pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, 

seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya. 

Berdasarkan uraian diatas kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan 

penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan 

profesi yang dimiliki. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tiga kompetensi 
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utama, yaitu kompetensi personal, kompetensi pengetahuan dasar, serta kompetensi 

keterampilan kerja. 

 

3. Kompetensi Personal 

Kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja secara garis besar dapat dibagi dua 

yaitu soft competency dan hard competency. Secara defnisi, soft competency adalah 

kompetensi sosial (motivasi, perilaku) yang memberikan gambaran tentang 

kesiapan seseorang memasuki dunia kerja. Kesiapan tersebut meliputi lima hal 

utama yaitu (1) tingkat kepercayaan dunia kerja terhadap calon pekerja, (2) 

kemampuan calon pekerja melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan dunia kerja, 

(3) tingginya motivasi untuk bekerja, (4) kemampuan calon pekerja bekerja sama 

dengan orang lain, dan (5) kemampuan calon pekerja mengelola dirinya sendiri. 

Sementara itu, hard competency yaitu kompetensi teknis berupa kompetensi dalam 

keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

biasanya dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan yang dilakukan di suatu 

perusahaan. Sumber lain menyebutkan bahwa kompetensi merupakan salah satu 

kualifkasi seleksi yang meliputi antara lain umur, keahlian, kesehatan fisik, 

pendidikan, jenis kelamin, karakter, pengalaman kerja, dan kejujuran. Kompetensi 

disebut juga sebagai keahlian, contohnya technical skill, human skill, conceptual 

skill, kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan serta kecermatan menggunakan 

peralatan yang dimiliki industri (Amin, 2016: 59). 

Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi 

pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan (Kemendikbud, 
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2016). Dalam dimensi sikap lulusan SMA dan sederajat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap (1) beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME, (2) berkarakter, jujur, dan peduli, (3) bertanggungjawab, 

(4) pembelajar sejati sepanjang hayat, dan (5) sehat jasmani dan rohani sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. 

 

Permendikbud no. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah menyebutkan bahwa kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 

(tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah 

menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk 

menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang 

mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan 

pendidikan nasional. 

Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial untuk tingkat SMK 

dideskripsikan sebagai berikut: 

Kompetensi sikap spritual: “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya.” Kompetensi sikap sosial: “Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif melalui keteladanan, 

pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara 

berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia.” 

 

Kompetensi personal mengacu pada kompetensi inti sikap spiritual (KI 1) dan 

kompetensi inti sikap sosial (KI 2). 
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4. Kompetensi Pengetahuan Dasar 

Bloom Taxonomy yang pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti 

yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih 

lanjut oleh Anderson and Krathwol pada tahun 2001 digunakan sebagai rujukan 

pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Bloom Taxonomy mengkategorikan 

capaian pembelajaran menjadi tiga domain, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait 

dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan 

sikap dan perilaku, serta dimensi ketrampilan yang terkait dengan penguasaan 

ketrampilan. Dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, 

prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya dimulai sejak Tingkat 

Pendidikan Dasar hingga Tingkat Pendidikan Menengah. Structure of Observed 

Learning Outcome (SOLO) Taxonomy yang pertama kali dikembangkan oleh Biggs 

dan Collin (1982) dan telah diperbarui tahun 2003 digunakan sebagai dasar untuk 

mengelompokkan tingkat kompetensi untuk aspek pengetahuan. Menurut SOLO 

Taxonomy ada lima tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu 

pengetahuan, yaitu tahah pre-struktural, uni-struktural, multi-struktural, relasional 

dan abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi tiga 

tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge dan conceptual atau constructed 

knowledge (Kemendikbud, 2016). 

Tahap surface knowledge diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar untuk 

Sekolah Dasar, tahap deep knowledge diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar 

untuk Sekolah Menengah Pertama dan tahap conceptual/constructed knowledge 

diperoleh pada Tingkat Pendidikan Menengah yaitu ada Sekolah Menengah Atas. 
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Walaupun demikian, untuk jenis pengetahuan tertentu, ketiga tahap ini dapat 

dicapai dalam satu jenjang pendidikan atau dalam satu tingkat kelas. 

Menurut Permendikbud no. 20 tahun 2016 dalam dimensi pengetahuan 

lulusan SMA dan sederajat dirumuskan sebagai berikut: 

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan 

dengan: (1) ilmu pengetahuan, (2) teknologi, (3) seni, (4) budaya, dan (5) 

humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri 

sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, serta kawasan regional dan internasional. 

 

Pengetahuan faktual yang dimaksud yaitu pengetahuan teknis dan spesifik, 

detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, 

kawasan regional, dan internasional. Sementara untuk pengetahuan konseptual 

yaitu terminologi/istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori,model, 

dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail 

dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan internasional. Pengtahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang cara 

melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, 

algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan 

dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, terkait dengan masyarakat 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengetahuan metakognitif yaitu pengetahuan 

tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam 

mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual dan 
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kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 

regional, dan internasional. 

Permendikbud no. 21 tahun 2016 mendeskripsikan kompetensi pengetahuan 

untuk tingkat SMK sebagai berikut: 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada 

bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

 

Kompetensi pengetahuan dasar mengacu pada kompetensi inti pengetahuan (KI 3) 

dalam rumusan kompetensi inti SMK kompetensi keahlian Konstruksi Gedung, 

Sanitasi dan Perawatan. 

 

5. Kompetensi Keterampilan Kerja 

Penelitian Kubler & Forbes dalam Student Employability Profiles (Rees, 

Forbes & Kubler, 2007: 4) mengusulkan tingkatan kemampuan kerja yaitu 

kemampuan kognitif/kecerdasan otak, kompetensi umum, kemampuan pribadi, 

kemampuan teknik, kesadaran bisnis dan atau organisasi, disertai elemen praktis 

yaitu pembelajaran vokasional. Rosenbaum, et al. (1990: 272-273) merumuskan 

rangkuman hasil penelitian Blaug (1985), Hamilton (1986), Newitt (1987),  dan 

Wilms (1984) bahwa kemampuan vokasi atau kemampuan kerja yang spesifik 

bukan hal utama bagi pemberi kerja, namun lebih pada kemampuan dasar seperti 

membaca, menulis,  berhitung,  mau  mengikuti  aturan,  mau  bekerja  keras,  

bekerja tepat waktu, dan dapat dipercaya. Pemberi kerja percaya bahwa 
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kemampuan kerja yang spesifik sesuai dengan bidang kerja dapat dikembangkan 

selama kerja. Selain itu pemberi kerja memilih tenaga kerja dengan melihat ijazah 

dan jenis pendidikan yang dimiliki, bukan dari nilai yang didapat calon tenaga kerja 

di sekolah (Rosenbaum, et al, 1990:275-276). Su-Chin Hsieh, Jui-Shin Lin, Hung-

Chun Lee (2012:43) menjelaskan kompetensi yang paling mudah dikembangkan 

adalah pengetahuan dan kemampuan dan dapat dibagi menjadi 2 kategori besar 

yaitu hard skill dan soft skill. 

Hard  skills  usually  include  professional  knowledge  and  task-oriented 

skills. Soft skills are those skills associated with the behavior necessary for 

successful interpersonal interaction. Comparing to soft skills, hard skills require 

more intellectual thought process which factors in a person‟s intelligence  quotient  

(IQ).  On  the  other  hand,  soft  skills  were  mainly related to the emotional 

quotient (EQ). (Su-Chin Hsieh, Jui-Shin Lin, Hung-Chun Lee, 2012: 43). 

Madar & Buntat (2011: 9) menyebutkan industri melihat keahlian teknis/hard 

skills, sekaligus keterampilan kerja/soft skills ketika mencari tenaga kerja. Selain 

itu industri lebih memilih tenaga kerja kompeten yang memiliki kemampuan dasar 

dalam bekerja sehingga tidak memerlukan pelatihan dan pengenalan pekerjaan. 

Curtis & Mc Kenzie (2002: 51) mengelompokkan kompetensi menjadi 3 domain 

dan 3 kemampuan umum yaitu domain kemampuan utama berupa kemampuan 

dasar dan penggunaan teknologi informasi; domain kemampuan intelektual yaitu 

kemampuan berpikir, pemahaman kontekstual,  dan kemampuan  mengorganisir;  

dan  yang  terakhir adalah domain sifat pribadi yaitu kemampuan untuk terus 

belajar, sifat dan sikap kerja, dan kemampuan intrapersonal. Adapun tiga 
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kemampuan umum yang perlu dimiliki adalah bertanggung jawab, memiliki arah 

tujuan, dan mampu mencapai tujuan. 

Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI, 2002) dalam Pavlova 

(2009: 9) mendefinisikan delapan kompetensi kerja sebagai berikut: 

1) Keterampilan berkomunikasi yang berperan dalam menumbuhkan 

produktifitas dan relasi yang harmonis antara tenaga kerja dan pelanggan; 

2) Keterampilan bekerja dalam kelompok yang berperan meningkatkan relasi dan 

hasil kerja; 

3) Keterampilan pemecahan masalah yang berperan meningkatkan hasil kerja; 

4) Keterampilan inisiatif dan berusaha yang meningkatkan inovasi hasil kerja; 

5) Keterampilan perencanaan dan organisasi yang berperan dalam perencanaan 

stategis jangka panjang maupun jangka pendek; 

6) Keterampilan manajemen diri yang berperan meningkatkan kepuasan dan 

peningkatan pribadi tenaga kerja; 

7) Keterampilan belajar yang berperan dalam proses peningkatan dan 

pengembangan diri tenaga kerja maupun perusahaan ke depan;  dan 

8) Keterampilan teknologi yang berperan dalam efektifitas pelaksanaan kerja. 

Lees (2002: 19-21) mengkatagorikan kemampuan kerja menjadi tiga 

kemampuan kunci yaitu kualitas pribadi, kemampuan inti, dan kemampuan proses. 

Sementara itu, Le Deist  & Winterton  (2005: 39) menganalisis kompetensi menjadi 

4 set kompetensi berikut: 

1) Kompetensi  kognitif,  yaitu  teori  dan  konsep  dari  pengetahuan  melalui 

pengalaman maupun pendidikan serta pengetahuan (knowledge or know-that) 
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yang didasari dari pemahaman (understanding or know-why) kompetensi itu 

sendiri. 

2) Kompetensi  fungsional  (keterampilan  atau  skills  or  know-how),  yaitu 

kemampuan yang  harus  dimiliki  seorang  tenaga  kerja untuk bisa 

mengerjakan sesuatu dan mendemonstrasikan pekerjaan tersebut. 

3) Kompetensi sosial (behavioural and attitude competencies or know how to 

behave), didefinisikan  sebagai  karakteristik  seseorang terkait  sikap  kerja 

dalam  pelaksanaan  pekerjaan   disertai   dengan   kepemilikan   atas   nilai 

personal dan profesionalitas yang dimiliki seseorang untuk memutuskan 

sesuatu hal dengan tepat terkait situasi kerja. 

4) Meta-kompetensi,  yang  terkait  dengan  kemampuan  beradaptasi  terhadap 

ketidaktentuan juga kemampuan untuk belajar dan merefleksi diri. 

Rauner dalam Zhiqun Zhao (2014: 184) menjabarkan  pengembangan 

kompetensi menjadi tiga dimensi berikut: 

1) Level  kompetensi  yang  terdiri  dari  kompetensi  fungsional,  kompetensi 

proses, dan pembentukan kompetensi yang holistik; 

2) Area pembelajaran dalam tingkatan berikut: 

a) Pengetahuan untuk pengenalan situasi kerja dan jenis pekerjaan,  

b) Integrasi pengetahuan/pelaksanaan kerja tersistim, 

c) Pengetahuan akan  detail dan fungsi pekerjaan yang didasari dari pemecahan 

masalah, dan 

d) Pengetahuan dari pengalaman dan kedalaman  ilmu  pengetahuan  yang 

dipelajari untuk mengatasi pekerjaan yang tidak terduga; 
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3) Dimensi kerja yang terdiri dari memberikan informasi, merencanakan, 

memutuskan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi. 

Menurut Permendikbud no. 20 tahun 2016 dalam dimensi keterampilan 

lulusan SMA dan sederajat dirumuskan sebagai berikut: 

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan 

dengan: (1) ilmu pengetahuan, (2) teknologi, (3) seni, (4) budaya, dan (5) 

humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri 

sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, serta kawasan regional dan internasional. 

 

Permendikbud no. 21 tahun 2016 mendeskripsikan kompetensi keterampilan 

untuk tingkat SMK sebagai berikut: 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: 

(1) efektif, (2) kreatif, (3) produktif, (4) kritis, (5)mandiri, (6) kolaboratif, (7) 

komunikatif, dan (8) solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

Kompetensi keterampilan kerja mengacu pada kompetensi inti keterampilan (KI 4) 

dalam rumusan kompetensi inti SMK kompetensi keahlian Konstruksi Gedung, 

Sanitasi dan Perawatan. 

 

6. Kerangka Kualifikasi Kompetensi 

Kerangka kualifikasi merupakan instrumen untuk mengklasifikasikan 

kualifikasi seseorang berdasarkan seperangkat kriteria yang dikaitkan dengan 

jenjang capaian pembelajaran (learning outcomes) yang telah diperoleh. Kerangka 

kualifikasi yang berlaku di Indonesia adalah Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). Dalam hal ini, KKNI dan SKL jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu dibuat berdasarkan KKNI, sedangkan KKNI dibuat dengan mengacu pada 



 

32 

 

ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), sesuai dengan perjanjian 

pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC). Pelevelan dalam AQRF 

didasarkan pada jangkauan wawasan pengetahuan dan kemampuan berikut: 

kompetensi kognitif dengan penggunaan teori dan konsep, kompetensi fungsional 

(know-how), kompetensi personal, dan kompetensi etika kerja. Domain dari AQRF 

adalah pengetahuan (knowledge and skills) dan aplikasi dan tanggung jawab 

(application and responsibility) yang terbagi menjadi 8 level kualifikasi. Dalam 

daftar referensi kerangka kerja ASEAN memuat level pekerjaan, kompetensi 

pengetahuan dan kemampuan beserta aplikasi yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja 

di level tersebut. 

Tenaga kerja lulusan SMK program 3 tahun menempati level 2 KKNI, dengan 

kemampuan mendemonstrasikan pengetahuan umum dan faktual, termasuk 

kemampuan dalam melaksanakan tindakan dasar dan mampu mengaplikasikan 

proses pekerjaan terstruktur serta dapat bertanggung jawab mengawasi dan 

memberikan pendapat secara bijak untuk menyelesaikan isu-isu terkait (Sekretariat 

ASEAN, 2015: 4-6). 

KKNI menggunakan konsep yang sama dengan ARQF, namun terdapat 9 

level  kualifikasi  kompetensi yang  terbagi  ke dalam 3  kelompok  jabatan:  Level  

1-3 dalam jabatan operator, Level 4-6 dalam jabatan teknisi atau analisis, dan Level 

7-9 dalam jabatan ahli (Peraturan Presiden Nomor 8, 2012: 3). 

KKNI   tidak   menggunakan   istilah   domain,   yang   digunakan   adalah 

parameter atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki seorang pekerja sesuai level 

pendidikan yang dimiliki, yaitu: (1) ilmu pengetahuan (science), (2) pengetahuan 
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(knowledge), (3) pengetahuan praktis (know-how), (4) keterampilan (skill), (5) 

afeksi (affection), dan (6) kompetensi (competency). Keenam parameter pada 

masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor 

Kualifikasi yang memuat kemampuan di bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan 

pengetahuan yang dikuasai, dan kemampuan manajerial (Direktorat Jendral 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2015: 8). Selain deskripsi umum, kualifikasi 

level 1 dan 2 memiliki tiga parameter yaitu kemampuan, pengetahuan, dan 

tanggung jawab; kualifikasi level 3 hingga level 6 memiliki empat parameter 

dimana ketiga parameter berupa pengetahuan, kemampuan, dan tanggung jawab 

yang lebih tinggi, sedangkan satu parameter mengenai Kualifikasi level 7 hingga 

level 9 memiliki tiga parameter dimana parameter pengetahuan dan tanggung jawab  

menyatu  dengan  aplikasi.  Lulusan SMK  program 3 tahun dituntut  memiliki  

kualifikasi  level  2  (Lampiran  Peraturan  Presiden Nomor 8, 2012: 7) dengan 

parameter kompetensi berikut: 

1) Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan 

informasi,  dan  prosedur  kerja  yang lazim  dilakukan,  serta menunjukkan 

kinerja  dengan   mutu   yang   terukur,   di   bawah   pengawasan   langsung 

atasannya. 

2) Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja 

yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap 

masalah yang lazim timbul. 

3) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab 

membimbing orang lain. 



 

34 

 

Jenis pekerjaan sesuai jenjang KKNI level 2 bekerja sebagai asisten di 

industri konstruksi. Terdapat tiga kompetensi untuk level tersebut yaitu kompetensi 

inti (fungsional), khusus (spesifik), dan pilihan (optional). Kompetensi inti adalah 

kompetensi yang sesuai kebutuhan industri sesuai peraturan pengemasan 

kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja. Kompetensi spesialisasi (aliran) adalah 

kompetensi yang khusus untuk sub sektor tertentu dari industri atau pekerjaan. 

Kompetensi pilihan adalah kompetensi yang ditentukan oleh industri dan dapat 

dipilih oleh para individu untuk memenuhi prasyaratan kualifikasi (Powell et al., 

2015: 40-41). 

Lulusan SMK yang dikatakan kompeten adalah lulusan tersebut dianggap 

mampu atau dipercaya untuk memperoleh kewenangan. Bagan di bawah ini 

menjelaskan mengenai level kompetensi melalui hubungan yang saling berkaitan 

antara skill, knowledge dan attitude. 

 

Gambar 5. “Skill - Knowledge - Attitude” Level Kompetensi 

(Sumber: Amin, 2016) 
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Garis vertikal merupakan nilai-nilai dalam skill, garis horizontal merupakan 

nilai-nilai dalam knowledge, dan garis diagonal menjelaskan nilai-nilai dalam 

attitude. Kemampuan motorik mencakup kemampuan terbimbing, terbiasa, lincah, 

variatif, dan kreatif. Knowledge mencakup kemampuan untuk memahami, 

menerapkan, menganalisa, mengembangkan konsep atau skema, dan inovatif. 

Attitude mencakup sikap mandiri, integrasi, dan intuitif. 

Apabila dikaitkan satu sama lainnya, nilai-nilai tersebut akan membentuk 

level kompetensi profesi yang berbeda sebagai berikut: 

1) Level Juru 

Level kompetensi sebagai seorang juru dapat diperoleh apabila peserta didik 

memiliki sikap mandiri. Sikap ini dapat diperoleh apabila peserta didik mampu 

untuk berpartisipasi, memiliki pengetahuan, memahami pengetahuan tersebut, 

menerima dengan baik pengetahuannya, mampu menerapkannya, berperilaku 

sesuai dengan bimbingan, dapat membiasakan diri, serta mampu menganalisa suatu 

permasalahan. 

2) Level Teknisi 

Pada level kompetensi ini seseorang telah mampu untuk bekerja sama dalam 

sebuah tim. Untuk mencapai tahapan ini, diperlukan sikap yang mampu 

mengintegrasikan atau menyelaraskan sebuah tugas. Level ini dapat diperoleh 

apabila seseorang yang telah mandiri mempunyai sikap yang cekatan atau lincah, 

memiliki pemikiran atau ide yang bervariasi, serta mampu mengembangkan sebuah 

konsep atau skema. 
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3) Level Ahli 

Seseorang yang telah mampu menyelaraskan atau mengintegrasikan sebuah 

persoalan, memiliki kreativitas dan kemampuan untuk berinovasi maka seseorang 

tersebut memiliki sikap yang terpola dan intuitif. Kemampuan ini menjadikan 

seseorang layak untuk disebut sebagai seorang ahli. 

 

7. SMK Teknologi Konstruksi dan Properti 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 

sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat (Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003). SMK 

bertujuan menyiapkan lulusan untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah, di 

samping untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendirian 

SMK selain memenuhi ketentuan persyaratan penyelenggaraan, jumlah dan tingkat 

pendidikan guru, kurikulum, fasilitas dan pembiayaan, sekolah kejuruan harus 

memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja, termasuk dunia usaha 

dan industri. 

Menurut kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan edisi 2006 tujuan 

diselenggarakannya Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
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untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 

kejuruannya. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia 

usaha/dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan 

kompetensi dalam program keahlian pilihannya. 

2) Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri 

maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 

dengan program keahlian yang dipilih. 

 

Berdasarkan Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan nomor 

06/D.D5/KK/2018, SMK program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti 

termasuk dalam kelompok bidang keahlian Rekayasa dan Teknologi. SMK 

program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti terbagi dalam beberapa 

kompetensi keahlian yaitu: (1) Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (4 

tahun); (2) Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan (4 tahun); (3) Bisnis Konstruksi 

dan Properti (3 tahun); serta (4) Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (3 

tahun). 

Dalam penelitian ini peneliti meninjau industri jasa konstruksi bidang 

pelaksanaan maka bidang yang paling relevan yaitu SMK dengan kompetensi 

keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan. Tujuan kurikulum mencakup 

empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek kompetensi sikap spiritual, (2) sikap 

sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut 

dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra-

kurikuler. 
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Rumusan kompetensi inti SMK kompetensi keahlian Konstruksi Gedung, 

Sanitasi dan Perawatan yaitu sebagai berikut: 

a. Kompetensi inti sikap spiritual (KI 1) yaitu: “Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. 

 

b. Kompetensi inti sikap sosial (KI 2) yaitu:  

“Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, 

dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, 

dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi 

tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) 

yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan 

karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.” 

 

c. Kompetensi inti pengetahuan (KI 3) yaitu:  

“Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara 

multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Konstruksi Gedung, 

Sanitasi dan Perawatan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, 

sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.” 

 

d. Kompetensi inti keterampilan (KI 4) yaitu:  

“Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, 

dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan. 

Menampilkan kinerja mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai 

dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan 

gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik secara mandiri.” 
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Kompetensi-kompetensi inti tersebut dirumuskan dalam sejumlah 

Kompetensi Dasar (KD) keahlian yang tertuang dalam beberapa mata pelajaran 

yaitu C1, C2 serta C3. 

a. Kompetensi Dasar C1 terdiri atas: (1) Simulasi dan Komunikasi Digital 

(108 jam pelajaran @ 45 menit); (2) Fisika (108 jam pelajaran @ 45 

menit); dan (3) Kimia (108 jam pelajaran @ 45 menit). 

b. Kompetensi Dasar C2 terdiri atas: (1) Gambar Teknik (144 jam pelajaran 

@ 45 menit); (2) Mekanika Teknik (108 jam pelajaran @ 45 menit); (3) 

Dasar-dasar Konstruksi Bangunan (108 jam pelajaran @ 45 menit); dan 

(4) Teknik Pengukuran Tanah (108 jam pelajaran @ 45 menit). 

c. Kompetensi Dasar C3 terdiri atas: (1) Konstruksi Bangunan Gedung (762 

jam pelajaran @ 45 menit); (2) Sistem Utilitas Bangunan Gedung (796 jam 

pelajaran @ 45 menit); (3) Perawatan Gedung (622 jam pelajaran @ 45 

menit); (4) Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi dan Perawatan Gedung 

(690 jam pelajaran @ 45 menit); serta (5) Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan (622 jam pelajaran @ 45 menit). 

 

Kompetensi Dasar merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dalam hal ini 

kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal 

ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan, sikap, dan 

apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. 

Tabel 1. Struktur Kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung,  

  Sanitasi dan Perawatan 

Mata Pelajaran 
Alokasi 

Waktu 

A. Muatan Nasional 

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 318 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 212 
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Mata Pelajaran 
Alokasi 

Waktu 

3. Bahasa Indonesia 320 

4. Matematika 424 

5. Sejarah Indonesia 108 

6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) 488 

Jumlah A 1.870 

B. Muatan Kewilayahan 

1. Seni Budaya 108 

2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 144 

Jumlah B 252 

C. Muatan Peminatan Kejuruan 

C1. Dasar Bidang Keahlian 

1. Simulasi dan Komunikasi Digital 108 

2. Fisika 108 

3. Kimia 108 

C2. Dasar Program Keahlian 

1. Gambar Teknik 144 

2. Mekanika Teknik 108 

3. Dasar-dasar Konstruksi Bangunan 108 

4. Teknik Pengukuran Tanah 108 

C3. Kompetensi Keahlian 

1. Konstruksi Bangunan Gedung 762 

2. Sistem Utilitas Bangunan Gedung 796 

3. Perawatan Gedung 622 

4. 
Estimasi Biaya Konstruksi, Sanitasi, dan Perawatan 

Gedung 
690 

5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan 864 

Jumlah C 4.526 

Total 6.648 
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Tabel 2. Alokasi Waktu SMK Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi  

  dan Perawatan 

Mata Pelajaran 

Kelas 

X XI XII XIII 

1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Muatan Nasional 

1. 
Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 
3 3 3 3 3 3   

2. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
2 2 2 2 2 2   

3. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 2 2   

4. Matematika 4 4 4 4 4 4   

5. Sejarah Indonesia 3 3       

6. 
Bahasa Inggris dan Bahasa 

Asing Lainnya*) 
3 3 3 3 4 4 4 4 

Jumlah A 19 19 15 15 15 15 4 4 

B. Muatan Kewilayahan 

1. Seni Budaya 3 3       

2. 
Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan 
2 2 2 2     

Jumlah B 5 5 2 2     

C. Muatan Peminatan Kejuruan 

C1. Dasar Bidang Keahlian 

1. 
Simulasi dan Komunikasi 

Digital 
3 3       

2. Fisika 3 3       

3. Kimia 3 3       

C2. Dasar Program Keahlian 

1. Gambar Teknik 4 4       

2. Mekanika Teknik 3 3       

3. 
Dasar-dasar Konstruksi 

Bangunan 
3 3       

4. Teknik Pengukuran Tanah 3 3       

C3. Kompetensi Keahlian 
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Mata Pelajaran 

Kelas 

X XI XII XIII 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1. 
Konstruksi Bangunan 

Gedung 
  7 7 7 7 8 8 

2. 
Sistem Utilitas Bangunan 

Gedung 
  7 7 8 8 8 8 

3. Perawatan Gedung   5 5 5 5 8 8 

4. 
Estimasi Biaya Konstruksi, 

Sanitasi, dan Perawatan 

Gedung 

  5 5 5 5 10 10 

5. 
Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan 
  7 7 8 8 10 10 

Jumlah C 22 22 31 31 33 33 44 44 

Total 46 46 48 48 48 48 48 48 

 

8. Industri Jasa Konstruksi bidang Pelaksanaan 

Pada masa sekarang ini, industri konstruksi merupakan suatu industri 

ekonomi nasional yang berhubungan dengan persiapan lahan dan pembangunan, 

percepatan, dan perbaikan bangunan, struktur, dan properti lain. Atas dasar itu, 

industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berkembang di 

seluruh dunia. Pertumbuhan industri konstrukksi sejalan dengan pertumbuhan di 

suatu negara (Irika, 2013: 2). 

Dewi (2010: 3) menyebutkan bahwa konstruksi secara umum dipahami 

sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, 

bendung, jaringan irigasi, gedung, bandara, pelabuhan, instalasi telekomunikasi, 

industri proses, dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan 

infrastruktur. Namun demikian, konstruksi dapat juga dipahami berdasarkan 

kerangka perspektif dalam konteks jasa, industri, sektor atau kluster. Menurut 
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Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi 

adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan 

konsultasi konstruksi diartikan sebagai layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen 

penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 

Konstruksi dan kemampuan untuk membangun sesuatu adalah salah satu 

keterampilan tertua dari manusia. Pada zaman prasejarah, keterampilan 

membangunlah yang membedakan homo sapiens dari spesies lain. Manusia 

berjuang untuk hidup dan berlindung dari lingkungan yang membahayakan dengan 

membangun tempat tinggal dari berbagai material yang ada pada saat itu, seperti 

tanah, batu, kayu, dan kulit binatang. Ketika masyarakat mulai berkembang lebih 

terorganisasi, kemampuan membangun juga meningkat menjadi sesuatu yang 

menakjubkan, seperti dapat kita lihat pada bangunan-bangunan tua yang terdapat di 

seluruh penjuru dunia. Sejalan dengan perkembangan waktu beratus-ratus tahun 

kemudian, membangun menjadi suatu industri yang menjadi penyokong kehidupan 

suatu bangsa. 

Pada masa sekarang ini, industri konstruksi merupakan suatu industri 

ekonomi nasional yang berhubungan dengan persiapan lahan dan pembangunan, 

percepatan, dan perbaikan bangunan, struktur, dan properti lain. Atas dasar itu, 

industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berkembang di 

seluruh dunia. Pertumbuhan industri konstruksi sejalan dengan pertumbuhan di 

suatu negara. Menurut Halpin (1998), sektor-sektor berbeda dari industri konstruksi 

menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda di seluruh dunia, seperti: 
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a. Industri konstruksi menyumbangkan nilai yang sangat besar pada pendapatan 

per kapita dunia, yaitu sekitar 10% dari GDP dunia; 

b. Industri konstruksi merupakan industri yang potensial dalam penyerapan 

tenaga kerja yang besar, yaitu sekitar 7% dari seluruh tenaga kerja di dunia; 

c. Industri konstruksi menyerap 20% dan total penyerapan energi di seluruh dunia 

yang membuat industri ini meniadi sektor terbesar dalam penyerapan energi. 

Industri ini terdiri dari perusahaan besar maupun perusahaan kecil. 

Perusahaan besar dapat menandatangani suatu kontrak seiumlah $20 juta per terhun 

dan melibatkan ribuan pekerja. Banyak perusahaan besar tersebut yang bergerak 

pasar dalam negeri maupun luar negeri (Irika, 2013: 1-2). 

Kata “konstruksi” dapat didefinisikan sebagai tatanan/susunan dari elemen-

elemen suatu bangunan yang kedudukan setiap bagian-bagiannya sesuai dengan 

fungsinya. Berbicara tentang konstruksi, maka yang terbayangkan adalah gedung 

bertingkat, jembatan, bendungan, dam, jalan raya, bangunan irigasi, lapangan 

terbang dan lain-lain. Secara umum, konstruksi ada dua macam yaitu: (1) konstruksi 

bangunan gedung, terdiri atas: bangunan gedung, perumahan, hotel dan lain-lain; 

dan (2) konstruksi bangunan sipil, seperti jembatan, jalan, lapangan terbang, 

terowongan, irigasi, bendungan dan lain-lain. Kedua macam konstruksi ini 

memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3. Perbedaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Sipil 

 

Konstruksi Bangunan Gedung Konstruksi Bangunan Sipil 

• Menghasilkan tempat orang bekerja 

(kantor, gudang dan lain-lain); 

• Tempat kerja pada lokasi yang relatif 

kecil; 

• Kondisi pondasi pada lokasi yang 

relatif kecil; 

• Manajemen dibutuhkan untuk 

progressing pekerjaan. 

• Proyek konstruksi mengendalikan 

alam untuk kepentingan manusia; 

• Pekerjaan berlangsung pada lokasi 

yang luas dan panjang; 

• Kondisi pondasi (geologi) pada 

setiap lokasi sangat berbeda satu 

dengan yang lainnya; 

• Manajemen dibutuhkan untuk 

memecahkan permasalahan, bukan 

timbul progress. 

 

Selain itu, juga dikenal 4 tipe konstruksi, yaitu masing-masing dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Konstruksi Pemukiman (Residental Construction) 

Termasuk dalam konstruksi ini antara lain: hunian, rumah tinggal, komplek 

pemukiman. Penataan yang diperlukan di sini adalah bagaimana menata ruang 

(lingkungan) dengan mempertimbangkan perkembangan pada masa yang akan 

datang (20 tahun mendatang), penata sistem saluran pembuangan dan lain-lain. 

Adanya permasalahan seperti terjadinya genangan air di dalam kompleks pada 

hujan menandakan bahwa manajemen konstruksi pada pembangunan kompleks itu 

tidak bagus. 

b. Konstruksi Gedung (Building Construction) 

Termasuk di sini gedung perkantoran, gedung kuliah, gedung perbankan dan 

lain-lain. Penataan yang diperlukan umumnya penataan fasilitas-fasilitas yang 

disediakan, seperti hidran, perlunya lift untuk gedung kuliah lebih dari 2 lantai 

(biasanya yang menggunakan gedung kuliah bukan saja mahasiswa, tetapi dosen 
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yang umumnya berusia tua), sistem pengamanan kebakaran dan lain-lain. Adanya 

gangguan suara ribut dari atap pada saat angin kencang pada suatu gedung kuliah 

menandakan bahwa manajemen konstruksi pada gedung tersebut juta tidak bagus. 

c. Konstruksi Rekayasa Berat (Heavy Engineering Construction) 

Biasanya pada konstruksi ini, banyak bekerja alat-alat berat sehingga 

memerlukan penataan sehingga tidak terjadi alat-alat terbengkalai di lokasi karena 

tidak digunakan, sedangkan biaya sewa peralatan berat umumnya mahal. 

Terjadinya pengangguran alat-alat berat dan lain-lainnya menandakan manajemen 

konstruksinya tidak bagus. 

d. Konstruksi Industri (Industrial Construction) 

Termasuk dalam konstruksi industri ini antara lain pabrik-pabrik dan lain-

lain. Penataan yang diperlukan terutama terhadap pengaruh yang ditimbulkannya 

terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar seperti limbah, polusi dan lain-lain. 

Untuk itu harus disediakan suatu fasilitas yang dapat mengatasi pengaruh tersebut. 

Dan fasilitas-fasilitas ini harus ditata sedemikian sehingga dapat berfungsi dengan 

baik (Hafnidar Rani, 2016: 6-8). 

e. Konstruksi Khusus (Special Construction) 

Mencakup pemasangan pondasi dan pilar, pembuatan/pengeboran sumur air 

tanah, pemasangan perancah (steiger), pemasangan atap (roof covering), 

pemasangan bangunan konstruksi (prefab), dan pemasangan kerangka baja, 

pengerukan, dan konstruksi khusus lainnya. Kegiatan konstruksi yang berhubungan 

langsung dengan pemurnian minyak dan gas bumi dimasukkan dalam kategori 
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pertambangan dan penggalian, namun demikian pembangunan gedung, jalan, dan 

sejenisnya dilokasi penambangan tetap dimasukkan dalam kategori konstruksi. 

Kegiatan teknik arsitektur juga manajemen proyek pembangunan gedung, 

jalan dan sejenisnya dimasukkan dalam kategori jasa perusahaan lainnya. Instalasi 

gedung dan bangunan sipil, mencakup pemasangan instalasi air (plumbing), 

instalasi listrik, telekomunikasi, gas, elektronika, mekalikal, AC, dan instalasi pada 

gedung, termasuk reparasiinya, mencakup pemasangan instalasi listrik bangunan 

sipil, navigasi laut dan sungai, meteorologi dan geofisika, navigasi udara, sinyal 

dan telekomunikasi kerta api, sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi 

telekomunikasi, jaringan pipa dan instalasi bangunan sipil lainnya. 

Penyiapan lahan, mencakup usaha penyiapan lahan untuk jalan raya, 

pekerjaan gedung, penyiapan lahan lainnya. (Khusus penyiapan lahan untuk 

pertambangan minyak dan gas dimasukkan dalam kategori Pertambangan dan 

Penggalian). Penyelesaian konstruksi gedung mencakup kegiatan pemasangan kaca 

dan aluminium serta pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam 

rangka penyelesaian bangunan gedung baik, gedung tempat tinggal maupun gedung 

bukan tempat tinggal, kegiatan pengecatan bangunan gedung serta bangunan sipil. 

Penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkar, penghancur bangunan 

dan operatornya mencakup kegiatan menyewakan alat-alat konstruksi dengan 

operatornya, misalnya menyewakan molen dengan operatornya, alat pembongkar 

dan penghancur bangunan dengan operatornya, dll. Sedangkan penyewaan 

peralatan tanpa operatornya termasuk dalam kategori jasa persewaan. 
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Sektor konstruksi dikonsepsikan sebagai salah satu sektor ekonomi yang 

meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa 

transformasi dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi (Arifin, 

2014). Industri jasa konstruksi secara luas terdiri dari pelaksanaan kegiatan di 

lapangan beserta pihak stakeholders seperti kontraktor, konsultan, material 

supplier, plant supplier, transport supplier dan tenaga kerja. Sementara, menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 definisi sektor konstruksi adalah suatu 

kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan 

lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana 

kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, 

pemasangan/instalasi, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Menurut Tumelap 

(2014: 139) kegiatan konstruksi dilakukan oleh kontraktor umum (perusahaan 

konstruksi) maupun oleh kontraktor khusus unit usaha atau individu yang 

melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. Pelaku konstruksi adalah 

pemilik, pengguna, penyedia jasa yang dijelaskan pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 6. Bagan Struktur Pelaku Konstruksi 

(Sumber: Tumelap, 2014) 
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Setiap proyek konstruksi memiliki siklus yang menggambarkan langkah-

langkah sejak proses awal hingga proses berakhirnya proyek. Berikut siklus yang 

terjadi pada proyek konstruksi. 

a. Tahap Konseptual Gagasan 

Tahapan ini terdiri atas kegiatan, perumusan gagasan, kerangka acuan,  studi 

kelayakan awal, indikasi awal dimensi,biaya dan jadwal proyek. 

b. Tahap Studi Kelayakan 

Studi kelayakan dengan tujuan mendapatkan keputusan rentang kelanjutan 

investasi pada proyek yang akan dilakukan. Informasi dan data dalam implementasi 

perencanaan proyek lebih lengkap dari langkah di atas, sehingga penentuan dimensi 

dan biaya proyek lebih akurat lagi dengan tinjauan terhadap aspek sosial, budaya, 

ekonomi, finansial, legal, teknis dan administratif yang komprehensif. 

c. Tahap Detail Desain 

Tahapan ini terdiri atas kegiatan, pendalaman berbagai aspek persoalan, 

design engineering dan pengembangan, pembuatan jadwal induk dan anggaran 

serta menentukan perencanaan sumber daya, pembelian dini, penyiapan perangkat 

dan penentuan peserta proyek dengan program lelang. Tujuan tahap ini adalah 

menetapkan dokumen perencanaan lengkap dan terperinci, secarateknis dan 

administratif untuk memudahkan pencapaian sasaran dan tujuan proyek. 

d. Tahap Pengadaan 

Tahapan ini adalah memilih kontraktor pelaksana dengan menyertakan 

dokumen perencanaan, aturan teknis dan administrasi yang lengkap, produk 
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tahapan detail desain. Dari proses ini diperoleh penawaran yang kompetitif dari 

kontraktor dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang baik. 

e. Tahap Implementasi 

Tahap ini terdiri atas kegiatan, design engineering yang rinci, pembuatan 

spesifikasi dan kriteria, pembelian peralatan dan material, fabrikasi dan konstruksi, 

inspeksi mutu, uji coba, startup, demobilisasi dan laporan penurup proyek. Tujuan 

akhir proyek adalah mendapatkan kinerja biaya, mutu, waktu dan keselamatan kerja 

paling maksimal, dengan melakukan proses perencanaan, penjadwalan, 

pelaksanaan dan pengendalian yang lebih cermat serta terperinci dari proses 

sebelumnya. Pada tahap ini kontraktor memiliki peran dominan dengan tujuan akhir 

sasaran proyek tercapai dan mendapatkan keuntungan maksimal. Peran pemilik 

proyek pada tahapan ini dilakukan oleh agen pemilik sebagai konsultan pengawas 

pelaksanaan, dengan tujuan mereduksi segala macam penyimpangan serta 

melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. 

f. Tahap Operasi dan Pemeliharaan 

Tahap ini terdiri atas kegiatan operasi rutin dan pengamatan prestasi akhir 

proyek serta pemeliharaan fasilitas bangunan yang dapat digunakan untuk 

kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Biaya yang dikeluarkan pada tahap ini 

bersifat rutin dan nilainya cenderung menurun dan pada tahap ini adanya 

pemasukan dana dari operasional proyek (Husen, 2010: 12-13). 
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Gambar 7. Siklus Proyek Konstruksi 

(Sumber: Abrar, 2010) 

Tantangan yang dihadapi industri konstruksi adalah kesiapan dalam 

menghadapi era persaingan bebas global. Seperti telah disampaikan di atas 

globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan besar dan akan menjadi 

masalah bagi industri konstruksi nasional bila tidak segera dilakukan tindakan yang 

memadai untuk meningkatkan produktivitas industri konstruksi nasional. 

Berdasarkan survei didapati penyebab rendahnya daya saing karena rendahnya 

produktivitas tersebut terutama karena: (1) penempatan tenaga kerja belum sesuai; 

(2) intensitas penggunaan teknologi yang masih rendah; (3) kurangnya koordinasi 

antar pelaku usaha jasa konstruksi (belum ada kerja sama dalam pemanfaatan 

sumber daya, kerja sama operasional, kerja sama pemasaran, kerja sama 

pengembangan dan penelitian); (4) belum berfungsinya secara maksimal lembaga 

untuk kerjasama antar pelaku jasa konstruksi, pemerintah maupun perguruan tinggi; 

(5) struktur dan persaingan yang belum sehat; (6) kemampuan pengelola usaha jasa 

konstruksi yang masih belum optimal (Porter 1985); (7) belum terlalu menuntutnya 

(demand sophistication) para pengguna jasa konstruksi dalam mutu dan waktu; (8) 

struktur industri belum ideal dan (9) biaya transaksi terlalu tinggi. 
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Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi nomor 11 tahun 2006 

tentang regitrasi usaha jasa pelaksanaan kontruksi menjelaskan bahwa klasifikasi 

adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang 

jasa kontruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan, sedangkan kualifikasi 

adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang 

jasa kontruksi menurut tingkat atau kedalaman kompensasi dan kemampuan usaha. 

Penggolongan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi kontraktor terdiri dari 

golongan kecil, golongan menengah dan golongan besar. Penggolongan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Penggolongan Klasifikasi dan Kualifikasi Kontraktor Pelaksana 

 

Golongan Keterangan 

Kecil Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 

Menengah Gred 5 

Besar  Gred 6 dan Gred 7 

Keterangan: 

Gred 2 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi   sederhana 

dan biaya sampai dengan 300 juta rupiah. 

Gred 3 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan 

biaya sampai dengan 600 juta rupiah. 

Gred 4 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan 

biaya sampai dengan 1 miliar rupiah. 

Gred 5 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan 

biaya di atas 1-10 miliar rupiah. 
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Gred 6 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan 

biaya diatas 1-25 miliar rupiah. 

Gerd 7 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan 

biaya di atas 1 miliar rupiah sampai dengan tidak terbatas. 

Menurut Direktori Perusahaan Konstruksi DIY tahun 2017, kualifikasi 

perusahaan adalah ukuran kemampuan perusahaan konstruksi dalam menangani 

pekerjaan konstruksi menurut bidang keahliannya. Ada 7 (tujuh) jenis kualifikasi 

untuk perusahaan konstruksi, yaitu seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5. Jenis Kualifikasi Perusahaan Konstruksi 

 

Kode Kualifikasi Keterangan 

K1 Kecil 1 Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 1 miliar. 

K2 Kecil 2 Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 1,75 miliar. 

K3 Kecil 3 Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 2,5 miliar. 

M1 Menengah 1 Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 10 miliar. 

M2 Menengah 2 Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 50 miliar. 

B1 Besar 1 Batas nilai satu pekerjaan sampai dengan 250 miliar. 

B2 Besar 2 Batas nilai satu pekerjaan tidak terbatas. 

 

Berikut ini adalah persebaran industri jasa konstruksi di Daerah Instimewa 

Yogyakarta berasarkan data dari Direktori Perusahaan Konstruksi DIY tahun 2017. 

Tabel 6. Persebaran Perusahaan Jasa Konstruksi di Provinsi DIY 2017 

Kabupaten Kecil Menengah Besar Jumlah 

Kulon Progo 133 5 - 138 

Bantul 162 23 2 187 

Gunung Kidul 169 2 - 171 

Sleman 265 50 1 316 

Yogyakarta 125 44 3 172 

Jumlah 854 124 6 984 
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Gambar 8. Pie Chart Perusahaan Jasa Konstruksi Provinsi DIY 2017 

(Sumber: Direktori Perusahaan Konstruksi DIY tahun 2017) 

 

 

Gambar 9. Peta Perusahaan Jasa Konstruksi di Provinsi DIY 2017 

(Sumber: Direktori Perusahaan Konstruksi DIY tahun 2017) 

Kecil

86.79%

Menengah

12.60%

Besar

0.61%
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Gambar 10. Peta Perusahaan Jasa Konstruksi Kecil di Provinsi DIY 2017 

(Sumber: Direktori Perusahaan Konstruksi DIY tahun 2017) 

 

 

Gambar 11. Peta Perusahaan Jasa Konstruksi Menengah di Provinsi DIY 2017 

(Sumber: Direktori Perusahaan Konstruksi DIY tahun 2017) 
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Gambar 12. Peta Perusahaan Jasa Konstruksi Besar di Provinsi DIY 2017 

(Sumber: Direktori Perusahaan Konstruksi DIY tahun 2017) 

 

Jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis mengingat 

jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik 

lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang. Undang-Undang no. 2 tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi membagi jenis usaha konstruksi menjadi tiga bagian. 

Jenis usaha konstruksi yang mencakup ruang lingkup lulusan SMK Teknologi 

Konstruksi dan Properti dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7. Peran dan Tugas Lulusan SMK Teknologi Konstruksi dan Properti  

  dalam Industri Jasa Konstruksi 

 

Jenis Usaha 

Konstruksi 
Definisi Peran dan Tugas 

Konsultan 

Perencana 

Pekerjaan konstruksi yang 

meliputi rangkaian kegiatan 

atau bagian-bagian kegiatan 

mulai dari studi pengembang-

an sampai dengan penyusun-

an dokumen kontrak kerja 

konstruksi. 

• Membuat gambar kerja 

pelaksanaan. 

• Memahami Rencana kerja 

dan syarat syarat pelaksanaan 

bangunan (RKS) sebagai 

pedoman pelaksanaan. 

 

Kontraktor 

Pelaksana 

Pekerjaan konstruksi yang 

meliputi rangkaian kegiatan 

atau bagian-bagian kegiatan 

mulai dari penyiapan 

lapangan sampai dengan 

penyerahan akhir hasil 

pekerjaan konstruksi. 

• Mempelajari gambar dan 

spesifikasi proyek. 

• Melakukan persiapan 

lapangan, termasuk 

pengukuran. 

 

Konsultan 

Pengawas 

Pekerjaan konstruksi yang 

meliputi dari penyiapan 

lapangan sampai dengan 

penyerahan akhir hasil 

konstruksi. 

• Mengawasi kemajuan 

pelaksanaan. 

• Melaksanakan pekerjaan 

pengawasan secara umum. 

• Memberikan laporan 

kemajuan pekerjaan. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Safitri dkk. (2012) mengenai Relevansi Kompetensi Program 

Studi Keahlian Teknik Bangunan dengan Pekerjaan Lulusan di Kabupaten Lombok 

Barat, menunjukkan bahwa  semua kompetensi lulusan untuk paket keahlian teknik 

konstruksi baja dalam kategori tidak relevan; semua kompetensi keahlian teknik 

konstruksi kayu dalam kategori tidak relevan; semua kompetensi keahlian teknik 

konstruksi  batu  dan  beton  dalam kategori relevan; dan semua kompetensi 

keahlian teknik gambar bangunan  dalam kategori relevan. Hasil penelitian 
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menunjukkan 2 dari 4 kompetensi keahlian, yaitu keahlian teknik konstruksi baja 

dan keahlian teknik konstruksi kayu masuk dalam  katagori  tidak  relevan  dilihat  

dari  bidang pekerjaan,  keterampilan, dan pengetahuan. 

Penelitian Suwarsono & Sutarto (2013) mengenai relevansi Kurikulum TGB 

SMKN 3 Yogyakarta dengan kebutuhan dunia Industri, yang dilakukan  pada 35 

industri jasa konstruksi dan 9 guru, menunjukkan bahwa: (1) tingkat relevansi 

Kurikulum TGB SMKN 3 Yogyakarta dengan kebutuhan dunia Industri dalam 

kategori yang sangat relevan (83,95%), (2) keterlaksanaan kurikulum TGB SMKN 

3 Yogyakarta yang didasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar 

proses dalam kategori sangat baik (81,50%), (3) kurikulum perlu diperbaiki dan 

dikembangkan dengan memasukkan kemampuan penggunaan komputer dan 

penambahan jam pelajaran desain, (4) tingkat keterlaksanaan kurikulum yang perlu 

diperbaiki dan dikembangkan adalah penyempurnaan silabus dan RPP serta 

melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif. 

Shyamalee et al. (2013: 58-59) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Employability Skills Expected from Fresh Civil Engineering Graduates” bertujuan 

untuk mengidentifikasi kelompok atribut yang penting dalam menjelaskan 

employability skills berdasarkan harapan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi yang paling dibutuhkan oleh industri adalah sikap personal, 

sikap kerja, pengetahuan keteknikan, kemampuan teknik dan administrasi, 

kemampuan manajemen, pengetahuan desain teknik dan standar konstruksi. Hasil 

temuan konsisten untuk seluruh bidang pekerjaan konstruksi (sub-bidang jalan, 
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bangunan, jembatan, dan bangunan pabrik/bengkel/kebun). Perusahaan terutama 

menginginkan pekerja dengan sikap personal dan sikap kerja yang baik. 

Yusof et al. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Improving Graduates 

Employability Skills through Industrial Training: Suggestions from Employers” 

bertujuan untuk memperoleh informasi  dari pengguna  tenaga kerja untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa sehingga mereka dapat siap kerja ketika 

lulus. Penelitian ini dilakukan terhadap 179 perusahaan tempat pelaksanaan 

Prakerin mahasiswa dari suatu universitas di Malaysia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengguna tenaga kerja puas dengan hasil kerja mahasiswa 

selama Prakerin, terutama mengenai kompetensi personal dan kemampua dasar, 

juga menyatakan kemampuan proses yang dimiliki mahasiswa sudah sangat baik. 

Banyak perusahaan berniat melakukan rekrutmen dini. Meski demikian, industri 

menyarankan peningkatan sikap kerja, kemampuan teknis, kemampuan 

komputerisasi, dan durasi pelatihan. Hasil ini menunjukkan kolaborasi universitas 

dan perusahaan industri memberikan dampak positif dalam kompetensi lulusan 

ketika mendapatkan pekerjaan. 

Selanjutnya, penelitian Wagiran (2008) yang berjudul “The Importance of 

Developing Soft Skills in Preparing Vocational High School Graduates” bertujuan 

untuk mencari kesesuaian antara kompetensi yang dibekalkan pendidikan 

menengah kejuruan dengan yang dibutuhkan ketika bekerja dan mengetahui solusi 

industri dalam menyikapi kekurangan dan keterbatasan lulusan sebagai tenaga kerja 

baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara 

kompetensi yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan industri, terutama 
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industri besar. Lulusan memiliki dasar kompetensi kerja namun masih perlu 

pelatihan kembali terutama karena keterbatasan media serta kompleksitas pekerjaan 

di industri. Beberapa   kompetensi yang   perlu diperhatikan   adalah perencanaan 

kerja, kemampuan K3, pemahaman kualitas dan instruksi kerja. Kekurangan 

terbesar dari lulusan SMK ketika bekerja dan perlu diperbaiki adalah kemampuan 

soft skills yang rendah terutama etika kerja, disiplin, team work,  kompetisi  kerja,  

dan  mental   kerja. 

Sementara itu, penelitian Nguyen (1998) yang berjudul “The Essential Skills 

and Attributes of an Engineer: A Comparative Study of Academics, Industry 

Personnel and Engineering Students” bertujuan untuk mendapatkan pandangan 

mengenai kompetensi dasar umum dan kompetensi keahlian beserta atribut yang 

perlu dimiliki teknisi saat mulai bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan ideal yang diperlukan teknisi untuk seluruh kelompok pekerjaan 

adalah kompetensi teknik dasar dan aplikasinya, kesadaran lingkungan, quality 

control, pemahaman istilah teknis, dan pemahaman isu ekonomi dan politik. Atribut 

lain yang diharapkan dimiliki teknisi menurut industri adalah kemampuan 

komunikasi dan kemampuan menulis bahasa asing. Sedangkan atribut yang 

bermanfaat dalam bekerja menurut akademisi  adalah  integritas, kode etik. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

diperlukan adanya penelitian terkait kompetensi lulusan SMK Teknologi 

Konstruksi dan Properti yang dibutuhkan industri jasa konstruksi bidang 

pelaksanaan di DIY. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Kompetensi Lulusan SMK Teknologi Konstruksi dan Properti yang 
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Dibutuhkan Industri Jasa Konstruksi Bidang Pelaksanaan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta”. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Sekolah Menengah Kejuruan dengan merujuk pada berbagai bidang keahlian 

yang dimiliki, mengajarkan pengetahuan umum dan kejuruan serta  melatih  

berbagai keterampilan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan untuk dapat bekerja sesuai tingkat dan bidang pekerjaan. Lulusan SMK 

merupakan calon tenaga kerja yang telah dididik untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki sehingga lulusannya seharusnya sudah 

siap untuk bekerja di industri yang relevan. Kompetensi lulusan SMK dirumuskan 

dalam bentuk SKL, yang kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum, kompetensi 

inti dean kompetensi dasar (KI dan KD), yang selanjutnya dirumuskan dalam 

bentuk rancangan pembelajaran, yang menjadi acuan  dalam pembelajaran di 

sekolah. 

SMK dan dunia industri idealnya harus saling berkaitan erat, karena industri 

merupakan pemakai dari lulusan SMK. Sebagaimana dideskripsikan di atas, bahwa 

rendahnya keterserapan lulusan SMK untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang 

sesuai, salah satunya diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi yang 

dipelajari di SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri terkait. Oleh 

karena itu, salah satu solusinya adalah bahwa pihak SMK sebagai penyuplai lulusan 

harus meningkatkan keterkaitan (link) dan kesesuaian (match) dengan dunia 

usaha/dunia industri (DU/DI). 
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Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menyesuaikan 

kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 

Pembaharuan terhadap kurikulum sekolah memang merupakan suatu keniscayaan, 

karena kurikulum secara periodik harus selalu dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil belajar yang diharapkan, dan 

kebutuhan masyarakat (terutama kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja). 

Perbaikan kurikulum SMK dapat ditempuh dengan cara menyusun kurikulum 

secara bersama antara pihak SMK dengan DU/DI terkait, atau dengan meminta 

masukan dari DU/DI mengenai kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh dunia 

kerja. 

Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kesesuaian 

antara kompetensi yang dibekalkan oleh SMK Teknologi Konstruksi dan Properti 

(dulu SMK Teknik Bangunan) dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri 

jasa konstruksi. Kegiatan tahun pertama, yang direncanakan akan dilakukan pada 

tahun 2019 ini adalah mengidentifkasi kompetensi yang dibutuhkan  oleh industri 

jasa konstruksi. Sedangkan pada kegiatan penelitian tahun kedua, yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2020 adalah untuk menganalisis kesesuaian antara 

kompetensi yang dibekalkan di sekolah sesuai kurikulum yang berlaku dengan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja, sehingga dapat ditetapkan tingkat 

relevansi dan kesenjangannya. 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian merupakan permintaan keterangan terkait rumusan 

masalah yang ada. Berdasarkan uraian pada kerangka berpikir di atas, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kompetensi personal lulusan SMK Teknologi Konstruksi dan 

Properti yang dibutuhkan oleh industri jasa konstruksi bidang pelaksanaan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Seberapa besar kompetensi pengetahuan dasar lulusan SMK Teknologi 

Konstruksi dan Properti yang dibutuhkan oleh industri jasa konstruksi bidang 

pelaksanaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

3. Seberapa besar kompetensi keterampilan kerja lulusan SMK Teknologi 

Konstruksi dan Properti yang dibutuhkan oleh industri jasa konstruksi bidang 

pelaksanaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

4. Seberapa besar kompetensi lulusan secara keseluruhan SMK Teknologi 

Konstruksi dan Properti secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh industri jasa 

konstruksi bidang pelaksanaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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