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BAB I

 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kondisi yang terjadi merupakan suatu perputaran waktu yang 

melahirkan suatu gaya hidup dan dilandasi dengan persaingan sehingga meminta 

masyarakat  di  dalamnya  untuk  mengikuti  perubahan  yang  terjadi,  perubahan 

tersebut  antara  lain  adalah  kebutuhan  tenaga  kerja.  Sumber  daya  manusia 

merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan, bahkan akhir- 

akhir ini sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan 

dalam proses pembangunan terutama di negara- negara berkembang termasuk di 

Indonesia. Pendekatan mutu modal manusia menekankan bahwa manusia adalah 

faktor  produksi  yang sangat  penting.  Secara teoritis  bahwa tersedianya  jumlah 

sumber  daya  manusia  yang  tidak  berkualitas  tidak  akan  dapat  menghasilkan 

keluaran  yang  optimum,  bahkan  dapat  mengurangi  produktifitas.  Walaupun 

pendidikan angkatan kerja telah mengalami peningkatan pada dua puluh tahun 

terakhir ini, kualitas sumberdaya manusia kurang menunjukkan peningkatan yang 

berarti.

Tingginya  angka  pengangguran  dari  golongan  berpendidikan, 

menyebabkan rendahnya produktifitas di negara-negara yang sedang berkembang. 

Sementara  ini  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  melalui  pendekatan 

pemberdayaan sekolah dalam mengelola institusinya, telah dilakukan. Upaya yang 

telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional  khususnya 

pendidikan  menengah,  melalui  berbagai  pelatihan  dan peningkatan  kompetensi 



guru, pengadaan buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana serta 

peningkatan manajemen sekolah.

Menurut Raharjo (2003 : 55) salah satu indikator lemahnya pendidikan di 

Indonesia  adalah  kebijakan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional 

menggunakan  pendekatan  yang  menganggap  bahwa  apabila  semua  komponen 

pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku, alat pelajaran dan perbaikan 

semua sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi maka hasil penelitian 

yang di kehendaki yaitu mutu pendidikan secara otomatis akan terwujud dan yang 

terjadi  tidak  demikian,  mengapa?  karena  hanya  memusatkan  pada  masukan 

pendidikan dan tidak memperhatikan proses pendidikannya. 

Widyahartono (2004 : 55) menjelaskan sejak kelas 1 SD, anak Jepang 

sudah dicekoki dengan motto ”negerimu ini miskin karena hanya memiliki batu 

dan  air  saja”  motto  ini  membentuk  jiwa  anak  menjadi  keras  dan  pantang 

menyerah  sehingga  mereka  harus  belajar  dan  berusaha  keras  sejak  kecil  agar 

mereka  tidak  miskin.  Tidak  ada dalam benak mereka  negerinya  “gemah ripah 

lohjinawi, tanah air kaya raya, nyiur melambai kolam susu” . Prinsip ini tertanam 

sejak kecil  sehingga mereka  terus berusaha,  tidak malas,  rasional,  disiplin  dan 

sifat-sifat lain yang penuh dengan tantangan hingga mereka menjadi bangsa yang 

aktif,  dinamis  dan  selalu  optimis.  Maka  tidaklah  mengherankan  bila  Jepang 

merupakan  satu-satunya  negara  Asia  yang  berpredikat  negara  maju  semua  ini 

sebagai hasil produk dari system pendidikanya yang ketat.

Menurut Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat bidang pendidikan Jahya 

Umar dalam dialog publik” Privati  dan Standar Mutu Pendidikan” menyatakan 



bahwa berapapun  anggaran  pendidikan  tidak  akan  ada  artinya  apabila  lulusan 

yang dihasilkan tidak bermutu. Oleh karena itu sudah saatnya melihat pendidikan 

dari segi mutu yang dihasilkan bukan berkutat pada persoalan anggaran, gaji dan 

pendidikan  guru,  kurikulum atau  buku.  Tanpa menghiraukan  mutu  pendidikan 

hanya akan menjadi pemborosan. (Kompas 17-12-04 hal : 10) 

Harapan besar suatu bangsa diletakkan pada lulusan pendidikan. Lulusan 

sekolah menengah yang diandalkan membawa pembaharuan untuk menghadapi 

masa  depan  yang  penuh  dinamika  dan  tantangan.  Perkembangan  industri 

menuntut dunia pendidikan untuk mempertinggi kemampuan daya pikir peserta 

didiknya.  Masalah  pendidikan  bukan  hanya  sekedar  memindahkan  ilmu 

pengetahuan,  tetapi  harus  lebih  jauh  dari  itu,  peserta  didik  harus  mampu 

menggunakan ilmunya untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

Perubahan  dalam arti  perbaikan  pendidikan  pada  semua  tingkat  perlu 

terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pemikiran ini 

mengandung  konsekwensi  bahwa  penyempurnaan  atau  perbaikan  pendidikan 

menengah  atas   (SMA)  untuk  mengantisipasi  kebutuhan  dan  tantangan  masa 

depan  perlu  terus-menerus  dilakukan  perbaikan,  diselaraskan  dengan 

perkembangan kebutuhan dunia usaha  atau dunia industri, perkembangan dunia 

kerja,  serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Perbandingan 

lulusan  sekolah  baik  SD,  SMP  maupun  SMA  peserta  didik  yang  kembali 

melanjutkan sangatlah kecil, sehingga dimungkinkan pengangguran di tiap level 

pendidikan selalu bertambah. Kelulusan akan bertambah ditiap tahunnya, hal ini 

sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi pemerintah, sehingga terlihat tidak 



ada  masalah  untuk  setiap  kali  meluluskan.  Berkaitan  dengan  pendidikan, 

pemerintah telah melakukan berbagai usaha  antara lain melalui berbagai latihan 

dan  peningkatan  kompetensi  guru,  pengadaan  guru  dan  alat-alat  pelajaran, 

perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dan  peningkatan  mutu  menejemen 

sekolah (Depdiknas, 2001:1) 

Perhatian  pemerintah  hanya  baru  pada  ruang  lingkup  di  dalam dunia 

pendidikan  formal  saja,  namun  untuk  kelanjutan  siswa setelah  selesai  sekolah 

tidak ada lagi tanggung jawab pemerintah sehingga seakan-akan campur tangan 

pemerintah tidak ada sama sekali. Mutu produk pendidikan sangat erat kaitannya 

dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang sangat banyak dipengaruhi oleh 

banyak faktor, antara lain : kurikulum, tenaga kependidikan, proses pembelajaran, 

sarana prasarana,  alat  bahan,  manajemen sekolah,  lingkungan atau iklim kerja, 

meskipun kurikulum hanya berperan sebagai pemberi arah, tujuan dan landasan 

pendidikan, namun kurikulum harus selalu dikembangkan sesuai dengan dinamika 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan kebutuhan pasar kerja, 

serta dinamika perubahan sosial masyarakat. 

Sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk  watak  serta  peradapan  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Sisdiknas 2004 

pasal  3).  Masyarakat  berkewajiban  memberi  dukungan  sumber  daya  dalam 



penyelenggaraan  pendidikan.  (Sisdiknas  2004  pasal  9).  Setiap  orang  berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia. (UUD 1945 pasal 28C ayat1)

 Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat  melalui  peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan.  (Sisdiknas 2004 pasal 4 ayat 6). Masyarakat berkewajiban 

memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. (Sisdiknas 

2004  pasal  9).  Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi,  seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (UUD 1945 pasal 28C ayat 1)

Di daerah kabupaten Batang, usaha di sektor pertanian dan perkebunan 

lebih  berperan,  sehingga  lulusan  SMA  yang  belum  atau  tidak  mempunyai 

pekerjaan  dapat  saja  bekerja  sementara  dengan  membantu  usaha  keluarganya, 

meskipun produktifitas kerja rendah, Keengganan bekerja di sektor pertanian dan 

perkebunan  mendorong  para  lulusan  SMA  untuk  mencari  kerja  di  perkotaan. 

Lulusan SMA biasanya bersedia menganggur untuk menunggu kesempatan kerja 

pada pekerjaan kantoran, namun seringkali pekerjaan yang diharapkan tersedia di 

lembaga-lembaga  atau  perusahaan-perusahaan  yang  dalam penerimaan  pekerja 

atau karyawan dilakukan seleksi  yang sangat  ketat  dan perusahaan menyeleksi 

sesuai dengan ketrampilan yang di butuhkan. Akibatnya para siswa SMA yang 



baru lulus  sekolah terpaksa menunggu jabatan yang kosong dalam waktu yang 

tidak sebentar

Sulitnya  mendapatkan  pekerjaan  berkaitan  dengan  ketrampilan  dan 

pengalaman mereka sewaktu di SMA yang sangat terbatas, sedangkan lembaga 

atau perusahaan menuntut ketrampilan tertentu. Ada kemungkinan bagi angkatan 

kerja  dari keluarga mampu, mereka bersedia  menunggu dalam waktu yang lama 

dalam  mencari  pekerjaan,  karena  keluarga  bersedia  menanggung  biaya  hidup 

selama  belum  bekerja.  Namun  demikian  angkatan  kerja  dari  keluarga  kurang 

mampu, mereka segera bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja 

seadanya atau yang sering disebut dengan bekerja serabutan. 

Kondisi  tersebut  dapat  mengarahkan  kita  pada  kesimpulan  sementara 

bahwa perluasan pendidikan khususnya keberadaan SMA di wilayah pinggiran 

tidak  selamanya  dapat  meningkatkan  produktivitas,  terlihat  sebagian  angkatan 

kerja yang berpendidikan SMA tidak dimanfaatkan secara penuh, hal ini dapat 

terjadi karena tidak adanya persepsi yang sama mengenai kebutuhan akan ilmu. 

Disisi lain pemerintah bermaksud akan menjembatani masyarakatnya agar dalam 

menuntut ilmu dari warganya dapat tersalurkan sesuai dengan bakat dan minatnya 

masing-masing. Warga masyarakat yang ada di wilayah pinggiran menginginkan 

Ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

B. Rumusan Masalah

Adanya  peningkatan  kebutuhan  baik  barang  maupun  jasa,  maka  untuk 

mengimbangi  proses produksi  tersebut  produsen akan menambah tenaga  kerja, 



serta adanya pemberhentian karyawan atau karyawan yang pindah kerja ketempat 

lain dan promosi jabatan maka perusahaan atau lembaga akan membuka informasi 

lowongan  pekerjaan.  Sementara  itu  kebutuhan  pasar  yang  meningkat  akan 

menumbuhkan ide  yang inovatif  untuk menciptakan suatu usaha mandiri  yang 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Lulusan  SMA  di  wilayah  pinggiran  bisa  mengikuti  persaingan  dalam 

mencari  pekerjaan  apabila  ada  informasi  kerja  yang  sampai  padanya  dan 

persiapan yang matang, sebab setelah mengenyam pendidikannya di SMA bila 

ingin  sukses  mereka  harus  siap  bersaing  dengan  siswa  kejuruan  atau  mampu 

usaha mandiri,  bila  dicermati  bahwa siswa yang berasal  dari  sekolah kejuruan 

mereka secara langsung diberi bekal kerja, tentunya mereka lebih siap dalam hal 

pekerjaan. Dalam merebutkan prioritas kerja, siswa SMA harus lebih aktif, karena 

jumlah siswa SMA yang berada di wilayah pinggiran jauh lebih besar. Untuk itu 

masalah yang diteliti dirumuskan :

1. Bagaimana pelaksanaan Life Skills pada SMA di wilayah pinggiran?

2. Bagaimana pelaksanaan Praktek Industri pada SMA di wilayah pinggiran?   

3. Bagaimana  pelaksanaan  Pemanduan  Bursa  Kerja  pada  SMA  di  wilayah 

pinggiran?

4. Bagaimana  life  skills,  Praktek  Kerja  Industri  dan  Pemanduan  Bursa  Kerja 

dapat meningkatkan produktifitas lulusan?



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran yang jelas tentang:

1. Pelaksanaan life skills pada SMA di wilayah pinggiran?

2. Pelaksanaan Praktek Industri pada SMA di wilayah pinggiran?

3. Pelaksanaan Pemanduan Bursa Kerja pada SMA di wilayah pinggiran?

4. Pelaksanaan  life skills, Praktek Industri dan Pemanduan Bursa Kerja dalam 

meningkatkan produktifitas lulusan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang dianalisis, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan :

1. Manfaat Teoritis

a. Departemen  Pendidik  Nasional  dalam  rangka  mengkaji  ulang  pola  sistem 

pendidikan bagi SMA khususnya yang didirikan di daerah pinggiran.

b. Peneliti  lain  sebagai  acuan  untuk  mengadakan  penelitian  yang  berkaitan 

dengan program  Life  skills,  Praktek  kerja  industri  dan  Pemanduan bursa kerja 

khusus. Khususnya bagi siswa yang berada di daerah pedesaan atau pinggiran

2. Manfaat Praktis

a. Sekolah  Menengah  Atas  dalam  rangka  mempersiapkan  lulusannya  untuk 

usaha mandiri atau bekerja

b. Konsumen dalam rangka pemberian prioritas yang sama dalam bekerja

c. Masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran berpendidikan SMA



E. Batasan Masalah

Untuk menghindari  pembahasan yang terlalu  meluas dan menyimpang 

dari tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan- batasan sebagai berikut:

1. SMA wilayah pinggiran yang diteliti adalah SMA Negeri

2. Benchmarking terfokus  pada  masalah  Life  skills,  Prakrin  dan  Pemanduan 

Bursa Kerja Khusus dengan konsentrasi acuan pada lingkungan sekitar SMA

3. Sekolah pendukung berada di wilayah kecamatam Bawang (MA dan SMK)

F. Asumsi Penelitian

Diasumsikan bahwa rancangan usulan penambahan model system belajar 

dengan  Life Skills, Praktek Industri dan Pemanduan Bursa Kerja khusus hanya 

dilihat dari sudut pandang ergonomi, dalam hal ini masyarakat atau pengguna jasa 

sebagai tolak ukur dan konsumen pengguna lulusan.



G. Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi  Latar  Belakang,  Perumusan  Masalah,  Tujuan,  Manfaat  dan  Asumsi 

Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan

BAB II  LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas teori-  teori  relevan yang digunakan untuk pemecahan 

masalah meliputi : Sumber Daya Manusia, Ergonomi, Prioritas Kerja, Magang 

Industri,  Bursa  Kerja,  Life  Skills,  Benchmarking,  Biaya  Pendidikan,  dan 

Penelitian Pendukung.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi  Observasi  Pendahuluan,  Metode,  Lokasi  Penelitian,  Bentuk  dan 

Strategi  Penelitian,  Sumber  Data,  Teknik  Pengumpulan  Data,  Teknik 

Cuplikan, Validitas Data, Teknik analisis, Flow Chart Proses Penelitian dan 

Waktu Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Meliputi Agregasi Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi, Interpretasi 

dan Mencari Alternatif Solusi



BAB V  PENUTUP

Berisi saran dan Kesimpulan
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