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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pencerdasan suatu bangsa tidak akan pernah lepas dari grand design 

system pendidikan begitu pula dalam pencapaian kualitas sumber daya 

manusia sebagai subjek policy itu sendiri diharapkan mampu membangun 

komunitas futuristic. Indonesia, negara yang memiliki potensi penduduk 

dengan kuantitas urutan ke empat di dunia setelah China, India dan 

Amerika Serikat yaitu 206 juta jiwa merupakan kekayaan ‘hidup’ yang 

eksistensinya berpeluang untuk memimpin dunia. 

Hal ini bukan sekadar euphoria keberhasilan peran dan status social 
tetapi ekspektasi yang belum terwujud, oleh karena itu diperlukan 
gebrakan-gebrakan strategis untuk mengilhaminya. Tujuan 
pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur saat ini belum dirasakan keberhasilannya oleh rakyat “jelata” 
secara menyeluruh. Namun, kemakmuran baru dirasakan oleh segelintir 
orang elite politik saja (Firda, 2008).  

 
Salah satu indikasi belum majunya bidang pendidikan di Indonesia 

yaitu mahalnya biaya pendidikan, sehingga rakyat miskin, golongan 

menengah ke bawah tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Apalagi di 

era yang serba sulit, turunya daya beli masyarakat akibat kenaikan BBM dan 

inflasi. Oleh sebab itu rakyat kecil pun bisa menyebutnya sebagai high cost 

economic “hidup” di Indonesia, termasuk di dalamnya biaya pendidikan. 
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Bagaimanapun juga ini adalah tanah air kita yang harus diselamatkan 

terutama bidang pendidikan sebagai pilar kesejahteraan manusia. 

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu 
bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, 
bangsa atau pun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional. 
Dalam Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar 45 
menyatakan"… Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu 
pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" Pendidikan menjadi salah 
satu dari tujuan bangsa ini (Paryono, 2008). 

  
Secara ideal, penyelenggaraan Pendidikan Nasional seperti dilukiskan 
dalam konstitusi di atas. Namun dalam realitasnya justru mengatakan 
lain. Pendidikan Nasional semakin menyimpan banyak persoalan dan 
sampai sekarang belum terselesaikan. Banyak kasus pendidikan yang 
sempat menjadi keprihatinan kita bersama, seperti masih rendahnya 
mutu pendidikan secara tidak langsung menjadi indikasi bagi 
keberlangsungan Pendidikan Nasional yang masih terseok-seok. Proses 
penyelenggaraan Pendidikan Nasional masih sering terbentur dengan 
berbagai kendala, baik dari segi kebijakan (policy), sistem sosial dan 
kesadaran kita sendiri (Firda, 2008).  

 
Perkembangan kebutuhan masyarakat atas sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas, memiliki keterampilan, keahlian, dedikasi, 

akuntabilitas, dan dedikasi serta kejujuran secara mendesak semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan perkembangan 

tuntutan dunia kerja yang tidak hanya membutuhkan SDM yang 

berorientasi untuk kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan 

kewirausahaan atau yang di dalamnya terkait dengan pembelajaran 

kewirausahaan menjadi sangat dibutuhkan, karena SDM yang dibutuhkan 

saat ini adalah SDM yang memiliki kompetensi unggulan melalui lembaga 
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pendidikan formal, terutama dalam hal kemampuan berpikir, bersikap, dan 

betindak serta bertanggung jawab. 

Pengembangan sumber daya manusia telah menjadi prioritas dalam 

program nasional. Pengembangan sumber daya ini diarahkan pada proses 

pengaktualisasian semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh 

manusia sehingga menjadi bermanfaat bagi kehidupan sendiri dan sesama 

anggota masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional membagi jenis 

pendidikan menjadi 3 macam, yaitu pendidikan formal, pendidikan non 

formal, dan pendidikan informal. Dari ketiga jenis pendidikan tersebut 

penelitian ini membahas pendidikan non formal.  

Pendidikan SMK setara kedudukannya dengan pendidikan lainnya, 

seperti Sekolah Menengah Atas (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). Tujuan 

umum pendidikan SMK adalah untuk mendukung pengembangan dunia 

usaha dan dunia  industri baru dan memperbaiki mutu industri yang sudah 

ada. Di samping itu, SMK juga mempunyai tujuan khusus untuk mencetak 

tenaga-tenaga yang terampil dan profesional di bidangnya, serta siap 

berperan aktif dalam pembangunan nasional. Pendidikan SMK memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu : (1) keterampilan/ keahlian dalam pendidikan 

terkontrol dengan pasti, (2) lulusan memiliki kompetensi dan kompetisi 

sesuai tuntutan dunia usaha dan dunia industri, dan (3) lulusan masih bisa 
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melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik pada jalur profesional 

maupun akademik. 

Dalam era kemandirian sekolah dan era Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS), tugas dan tanggung jawab yang pertama dan yang utama dari 
para pimpinan sekolah adalah menciptakan sekolah yang mereka pimpin 
menjadi semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi 
sekolah itu sendiri dan bagi masyarakatluas penggunanya. Agar tugas 
dan tanggung jawab para pimpinan sekolah tersebut menjadi nyata, 
kiranya mereka perlu memahami, mendalami, dan menerapkan 
beberapa konsep ilmu manajemen yang dewasa ini telah dikembang-
mekarkan oleh pemikir-pemikir dalam dunia bisnis. Manakala 
diperdalam secara sungguh-sungguh, kiranya konsep-konsep ilmu 
manajemen tersebut memiliki nilai (dalam arti values) yang tidak akan 
menjerumuskan dunia pendidikan kita ke arah bisnis yang dapat 
merugikan atau mengecewakan masyarakat luas penggunaanya 
(Rahman, 2007). 

 
Karakteristik SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar bekerjasama 

dengan semua pihak terkait, optimalisasi kerjasama dengan dunia unsaha 

dan dunia industri telah dibakukan dalam rencana strategis (Renstra) jangka 

pendek, jangka memengah, dan jangka panjang dengan melibatkan guru, 

masyarakat (orang tua siswa), pemerintah, perguruan tinggi, dan tokoh 

masyarakat. Hal ini untuk menjembatani masukan-masukan yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pencapaian 

tujuan institusi SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar. 

Kenyataan di lapangan, SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar telah 

melaksanakan pendidikan kewirausahaan yang dapat dikembangkan sesuai 

dengan visi dan misi sekolah, maka yang perlu dikaji lebih mendalam 

bagaimana perencanaan dan proses life skill peserta didi SMK 
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Muhammadiyah 6 Karanganyar. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan pemberdayaan 

life skill di SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar berdasarkan perencanaan dan 

proses life skill  peserta didik.  

 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan life skill peserta didik di SMK Muhammadiyah 6 

Karanganyar? 

2. Bagaimana proses life skill peserta didik di SMK Muhammadiyah 6 

Karanganyar? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan tentang 

pemberdayaan life skill peserta didik di SMK Muhammadiyah 6 

Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang, 

a. Perencanaan life skill peserta didik di SMK Muhammadiyah 6 

Karanganyar. 

b. Proses life skill peserta didik di SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan pengetahuan tentang pemberdayaan life skill peserta 

didik di SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar. 

b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi/ bahan rujukan 

dan pengembangan penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat dipergunakan dalam penerapan pemberdayaan life skill peserta 

didik di SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar. 

b. Dapat dipergunakan dalam memandirikan peserta didik di SMK 

Muhammadiyah 6 Karanganyar. 

 


