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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta 

relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global. Prioritas Pendidikan tahun 2009-2014 sebagai 

berikut sebagaimana yang termuat pada garis-garis besar program 

pembinaan SMK tahun 2014 menyatakan bahwa : “Peningkatan akses 

pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju 

terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi 

pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan 

diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung 

keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) 

menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan 

kebutuhan tenaga kerja.” (DitPSMK, 2014 : 3). 

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pendidikan tersebut sekolah 

menengah kejuruan dianggap merupakan salah satu pilihan tepat terutama 

terkait dengan penyiapan tenaga kerja. Keberadaan sekolah menengah 

kejuruan selain dalam rangka perluasan akses pendidikan  diharapkan mampu 
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mencetak tenaga kerja yang siap kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja oleh 

industri. Harapan ini ternyata bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk 

diwujudkan karena masih banyak SMK yang menghasilkan lulusan yang belum 

benar-benar siap kerja. Indikator dari kenyataan ini salah satunya masih 

tingginya angka pengangguran terbuka untuk tamatan SMK pada Agustus 

2013 mencapai 1.258.201 orang dan 847.365 orang pada Februari 2014. (Data 

Badan Pusat Statistik, 2014).  

Jawaban atas kenyataan ini tentunya adalah masih rendahnya kualitas 

pendidikan khususnya kualitas sekolah menengah kejuruan. Menurut Sallis 

(2011: 21), salah satu tantangan penting yang dihadapi sekolah, perguruan 

tinggi maupun universitas adalah bagaimana mengelola sebuah mutu.  

Peningkatan dan penjaminan  mutu ini merupakan pekerjaan besar dunia 

pendidikan.  

Pemerintah telah menetapkan acuan mutu yang digunakan untuk 

pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. 

Acuan mutu tersebut adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-

standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Standar nasional 

pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar 

lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain 

yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang 

disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh 
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satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan. 

Sebagaimana upaya peningkatan kualitas pendidikan oleh pemerintah 

yang terus menerus berlangsung, seperti penyediaan buku bahan ajar bagi 

para siswa, penyediaan fasilitas belajar di kelas, peningkatan pertumbuhan 

jabatan guru melalui pendidikan dan pelatihan, perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan, dan sebagainya adalah bagian dari upaya memperbaiki 

pembelajaran. (Sagala, 2011: vi-vii). 

Perencana pendidikan kejuruan  untuk fokus pada tujuan baru 

kebutuhan kerja individu peserta didik dengan   meningkatkan proses dan 

desain program pembelajaran untuk meningkatkan daya saing lembaga 

pendidikan. Kerjasama antara industri dan pendidikan merupakan suatu 

kebutuhan untuk bisa mengikuti perkembangan jaman dan sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Dengan kerjasama industri ini proses pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah didesain sesuai dengan kebutuhan industri. 

Harapan dari sistem ini adalah keterserapan tamatan di dunia industri 

meningkat. 

SMK Muhammadiyah 4 Boyolali merupakan salah satu sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan kelas standar industri untuk paket keahlian 

teknik sepeda motor. Penerapan kelas ini bekerja sama dengan PT. Yamaha 

Motor Indonsia yang merupakan perusahaan semeda motor ternama di 

Indonesia. Dengan penerapan kelas ini diharapkan akan menghasilkan 
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peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang 

dibutuhkan oleh perusahaan/ dunia industri. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana standarisasi kelas standar industri yang diterapkan pada paket 

keahlian teknik sepeda motor SMK Muhammadiyah 4 Boyolali? 

2. Bagaimana perencanaan kelas standar industri pada paket keahlian 

teknik sepeda motor SMK Muhammadiyah 4 Boyolali? 

3. Bagaimana pelaksanaan kelas standar industri pada paket keahlian teknik 

sepeda motor SMK Muhammadiyah 4 Boyolali? 

4. Bagaimana pengawasan kelas standar industri pada paket keahlian teknik 

sepeda motor SMK Muhammadiyah 4 Boyolali? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini ada 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan standarisasi yang diterapkan pada paket keahlian teknik 

sepeda motor  SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. 

2. Mendeskripsikan perencanaan kelas standar industri pada paket keahlian 

teknik sepeda motor SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. 



5 
 

 
 

3. Mendeskripsikan pelaksanaan kelas standar industri pada paket keahlian 

teknik sepeda motor SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. 

4. Mendeskripsikan pengawasan kelas standar industri pada paket keahlian 

teknik sepeda motor SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis untuk 

mengembangkan ilmu manajemen pendidikan dalam aspek kemitraan / 

hubungan industri pada sekolah menengah kejuruan. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki  macam manfaat praktis sebagai 

berikut: 

1) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam merumuskan kebijakan dalam pengelolaan hubungan industri. 

2) Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

upaya meningkatkan peranan strategis guru dalam pengelolaan 

hubungan industri dan peningkatan kompetensi. 
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3) Bagi Orangtua atau masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk masukan dalam rangka memberikan dukungan dalam 

pengembangan kemitraan sekolah. 

4) Bagi Sekolah lain, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan 

atau rujukan dalam pengelolaan kelas standar industri dan kemitraan 

industri.  

5) Bagi dunia usaha dan dunia industri, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai rujukan pentingnya kerjasama industri dan dunia 

pendidikan khususnya SMK agar tamatan sekolah kejuruan siap pakai 

sesuai kebutuhan dunia kerja. 

 


