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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

menuntut lembaga pendidikan untuk menunjukkan peran dan 

kemampuannya sebagai institusi yang mampu menciptakan sumber daya 

manusia untuk kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat kebutuhan industri terhadap tenaga kerja terampil 

yang siap kerja semakin hari semakin berkembang sesuai dengan tuntutan 

jaman.  

Menurut Kir Haryono yang dikutip dalam Cakrawala Pendidikan 

(1995:111) menyatakan bahwa “ Pendidikan Kejuruan juga dipandang sangat 

cocok bagi negara kita dengan segala kondisi dan potensi yang ada 

(terutama karakteristik masyarakatnya)”. Sedangkan sistem pendidikan 

kejuruan yang dikutip dalam Cakrawala Pendidikan (1995:119) menyatakan 

bahwa : 

 “Dengan sistem pendidikan kejuruan, maka akan tercetak tenaga kerja di 
semua lapisan masyarakat dan dalam kondisi perkembangan jaman akan 
selalu sesuai karena dalam pendidikan kejuruan diberikan bekal 
kemampuan, sikap, keterampilan dan wawasan yang selalu inofatif-
kreatif serta mampu menyesuaikan diri terhadap lapangan kerja baru”. 
Sidney P. Herland. 

 
Bersadarkan pendapat di atas SMK merupakan salah satu badan 

institusi pendidikan yang bertujuan mencetak tenaga kerja terampil yang 

 

1 



2 
 

 
 

bahan khususnya pada orientasi paradigma pengembangan SMK yang 

market driven mengacu pada standar kompetensi kerja yang berlaku di 

industri, dan tamatan yang mampu bekerja secara mandiri atau mengisi 

formasi pekerjaan di lapangan. 

Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

hahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu". Selanjutnya 

dalam Peraturan Pemerintah Nomur 29 Tahun I990 Pasal 3. ayat 2 

dinyatakan bahwa “Pendidikan menengah kejuruan menggunakan 

penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan 

sikap profesional.“ Mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerimah tersebut maka akar pendidikan menengah kejuruan adalah 

mampu menciptakan serta mengisi lapangan kerja bagi lulusannya. 

Pendidikan menengah kejuruan tidak dapat dipisahkan dari dunia 

usaha, dunia industri dan dunia kerja sebagai institusi penyerap tenaga 

kerja. Oleh karena itu pendidikan menengah kejuruan hendaknya dirancang, 

dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi secara terkait link dengan lapangan 

kerja sehingga hasilnya benar-benar sesuai dangan tuntutan dan kebutuhan 

dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Untuk mampu mencapai 

kualifikasi dan kompetensi tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan 

perlu merancang kegiatan konkrit yang relevan dengan kebutuhan peserta 
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didik ketika belajar dan setelah lulus kelak. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mappalotteng (2011: 6) bahwa: 

Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan 
adorns peserta didik mengembangkan suasana potensi yang dimiliki 
secara alami dan kreatif yang penuh kebebasan, kebersamaan dan 
tanggung jawab serta dapat memahami masyarakatnya dengan faktor 
yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang 
menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Kutipan di atas menjelaskan hahwa kurikulum yang dirancang di 

Sekolah Menengah Kejuruan diarahkan pada orientasi lulusan yang siap 

menghadapi terjadinya perkembangan dan percepatan dalam perubahan 

tekhnologi dan perubahan tatanan ekonomi dunia yang global yang 

berdampak pada tuntutan akan adanya sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki keunggulan dan kompetensi standar yang dipersyaratkan oleh 

kalangan dunia usaha dan dunia industri. 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga dapat menjadikan 

suatu permasalahan yang besar bagi sekolah kejuruan dalam 

mempersiapkan lulusannya dikarenakan kemampuan sekolah yang tidak 

mampu mempersiapkan berbagai variabel penyelenggaraan pendidikan 

seperti penyempurnaan kurikulum, sarana dan parasaran serta penyiapan 

sumber daya pengajar yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia 

kerja dimana pergerakannya yang begitu cepat dan sangat dinamis. 

Persaingan yang dialami oleh tamatan SMK/MAK dalam memenangkan 

kesempatan kerja semakin hari semakin ketat. Hanya mereka yang 

kompetenlah yang mampu memenangkan persaingan tersebut. Terlebih-
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lebih dalam menghadapi pasar global, di mana tenaga kerja dari negara 

manapun akan bebas bersaing di negara Indonesia, sehingga bila lulusan 

SMK/MAK kita tidak kompeten maka kita akan menjadi penonton di negara 

kita tanpa bisa menjadi pemain di negeri kita sendiri.  

Sejalan dengan kondisi tersebut, SMK/MAK harus semakin siap 

membekali tamatannya dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia 

kerja sehingga tamatannya benar-benar mampu bersaing dan siap 

memenangkan persaingan tersebut, yang akhirnya kita bisa bermain peran 

di negara kita sendiri. 

Tujuan utama SMK/MAK adalah menyiapkan tamatan yang siap 

bekerja di bidangnya. Berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja ini, secara 

eksplisit disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 

pada pasal 29 ayat 2, bahwa:    ”Untuk mempersiapkan siswa SMK menjadi 

tenaga kerja,  pada SMK dapat didirikan Unit Produksi yang beropersional 

secara profesional” Untuk itu, SMK harus mampu memberi pengalaman 

belajar kepada siswanya agar menguasai kompetensi produktif secara 

profesional. Di samping itu, siswa juga harus diajari kewirausahaan agar 

tamatannya tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga dapat menjadi 

pencipta lapangan kerja. Kompetensi kewirausahaan tersebut dapat 

diperoleh melalui pembelajaran di unit produksi/jasa sekolah. Manfaat unit 

produksi/jasa SMK/MAK adalah sebagai sumber belajar siswa dan 

pendanaan pendidikan. 
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Siswa-siswa belajar cara menghasilkan barang/jasa yang bernilai 

ekonomis sehingga laku dijual di pasaran. Pengalaman ini memberikan rasa 

percaya diri bagi siswa untuk berwirausaha kelak di samping siswa dan 

sekolah mendapatkan keuntungan finansial. Keuntungan finansial unit 

produksi/jasa ini dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pendidikan di 

SMK/MAK mengingat tingginya biaya praktik. Agar unit produksi/jasa 

sekolah dapat menjadi sumber pembelajaran dan pendanaan pendidikan 

maka perlu dikelola secara profesional. 

Kompetensi kewirausahaan dapat diperoleh melalui pembelajaran di 

unit produksi atau jasa sekolah. Manfaat unit produksi atau jasa Sekolah 

Menengah Kejuruan adalah sebagai sumber belajar siswa dan pendanaan 

pendidikan. Siswa dapat belajar cara menghasilkan barang atau jasa yang 

bernilai ekonomis sehingga laku dijual di pasaran. Pengalaman ini 

diharapkan dapat memberikan rasa percaya diri bagi siswa untuk 

berwirausaha kelak. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 0490/U/1992, dinyatakan juga bahwa unit produksi pada Sekolah 

Menengah Kejuruan bertujuan untuk: 

(1)  Memberi kesempatan pada siswa dan guru mengerjakan pekerjaan 
praktek yang berorientasi pada pasar; (2) Pengembangan wawasan 
siswa dan guru dalam hal ekonomi dan kewiraswastaan;                         
(3) Memperoleh tambahan dana bagi penyelenggaraan pendidikan;      
(4) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada 
di sekolah; (5) Meningkatkan kreativitas siswa dan guru. 
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Untuk mencapai tujuan di atas, diperlukan suatu upaya yang lebih 

serius dan sistematis terhadap pelaksanaan unit produksi di sekolah dengan 

cara melakukan pemberdayaan organisasi unit produksi yang ada disekolah. 

Anwar dalam Kurnia (2011:3) menyatakan bahwa “pemberdayaan adalah 

sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan 

yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan 

terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik”. Melalui 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik maka akan mampu mendorong 

munculnya motivasi dan kreativitas yang tinggi dalam menjalankan dan 

menata organisasi yang sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki.  

Suatu model pemberdayaan organisasi dengan pendekatan 

manajemen stratejik yang dilakukan oleh perusahaan dan industri sudah 

meramhah ke dunia pendidikan. Murniati (2009:38) menyatakan bahwa 

“Manajemen stratejik dalam suatu organisasi merupakan suatu kegiatan 

yang direncanakan dalam ruang lingkup yang Iuas, yang berorientasi pada 

jangka panjang sehingga memungkinkan organisasi mampu eksis dalam 

melahirkan produk ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan organisasi baik 

secara internal mapun eksternal.“ 

Fenomena di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara 

penulis di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Surakarta terhadap 

kelompok unit produksi pada program keahlian pemasaran bahwa usaha 

pemberdayaan memang telah dilakukan, namun masih adanya kendala 
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dalam pelaksanaan kegiatan unit prnduksi. Adapun kendala yang muncul 

antara lain: lemahnya manajemen pengelolaan, kurangnya sumber daya 

manusia pengelola, kurangnya permodalan, adanya kendala psikologis bagi 

para guru dan murid untuk melaksanakan tugas operasional kegiatan unit 

produksi, kurangnya apresiasi masyarakat atas produk yang dihasilkan oleh 

unit produksi dan produk yang dihasilkan kurang mampu bersaing di pasar.  

Berdasarkan latar belakang di atas. maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji secara ilmiah permasalahan yang dihadapi oleh 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta dalam pemberdayaan unit 

produksi. Adapun judul penelitiannya adalah “Pemberdayaan Unit Produksi  

Program Keahlian Pemasaran “Toko Karista Sari”di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Surakarta . 

  
B. Rumusan Masalah 

Bendasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah 

pemberdayaan unit produksi program keahlian pemasaran “Toko Karista 

Sari” di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta?”. Dari rumusan 

masalah tersebut terjabarkan menjadi sub  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemberdayaan dalam menyediakan barang dagangan unit 

produksi program keahlian pemasaran “Toko Karista Sari” di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri I Surakarta? 
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2. Bagaimanakan pemberdayaan dalam mendistribusikan barang dagangan 

unit produksi program keahlian pemasaran “Toko Karista Sari” di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta? 

3. Bagaimanakah pemberdayaan dalam pelaporan hasil penjualan unit 

produksi program keahlian pemasaran “Toko Karista Sari” di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri I Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk  mendiskripsikan 

mengenai pemberdayaan unit produksi program keahlian pemasaran 

“Toko Karista Sari” di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini  adalah untuk mendiskripsikan: 

a) Pemberdayaan dalam menyediakan barang dagangan unit produksi 

program keahlian pemasaran “Toko Karista Sari” di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri I Surakarta. 

b) Pemberdayaan dalam mendistribusikan barang dagangan unit produksi 

program keahlian pemasaran “Toko Karista Sari” di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Surakarta. 
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c) Pemberdayaan dalam pelaporan hasil penjualan unit produksi program 

keahlian pemasaran “Toko Karista Sari” di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri I Surakarta. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini  dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk mengembangkan ilmu administrasi pendidikan 

khususnya mengenai pemberdayaan SDM  unit produksi program 

keahlian pemasaran Toko Karista Sari di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri l Surakarta melalui pendekatan manajemen stratejik. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis,  penelitian ini  dapat bermanfaat bagi: 

a. Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan dan pemberdayaan SDM  unit produksi program keahlian 

pemasaran di Sekolah Menengah Kejuruan di kota Surakarta 

b. Kepala Sekolah untuk pertimbangan secara kontekstual dan 

konseptual dalam merumuskan konsep atau model pemberdayaan 

SDM unit poduksi melalui pendekatan manajemen stratejik. 

c. Guru sebagai temuan awal unluk melakukan penelitian lanjutan 

tentang model pemberdayaan SDM unit poduksi melalui pendekatan 

manajemen stratejik. 


