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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

SMK secara substansi merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan 

yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja kelas menengah 

dalam memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional. Peraturan 

pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan pasal 76 menyatakan bahwa tujuan pendidikan menengah kejuruan 

adalah “Membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat”. Berdasarkan paparan di atas, SMK dituntut mampu menghasilkan 

lulusan dengan kompetensi standar yang diharapkan oleh dunia kerja. Tenaga 

kerja yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki kopentensi sesuai dengan 

bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi, dan daya saing tinggi. Menurut 

Badan Pusat Statistik (2017) jumlah pengangguran lulusan SMK sebesar 9,27%, 

angka tersebut adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA 

sebesar 7,03, Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%.  

Menurut DEPDIKNAS (2013), fenomena tersebut menunjukan bahwa 

SMK belum memenuhi harapan dunia kerja. Tingginya angka pengangguran 

lulusan SMK menunjukan bahwa mutu pendidikan SMK kurang relevan dengan 

tuntutan DU/DI. Sisi lain tidak terserapnya sebagian besar lulusan SMK di 

Indonesia bukan saja kurang mampu mengembangkan diri dan karirnya di tempat 

kerja. Melisa (2013:1) menyatakan gejala kesenjangan ini disebabkan oleh 

berbagai hal, antara lain pendidikan kejuruan yang sepenuhnya diselenggarakan 

oleh sekolah, kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

perkembangan dunia kerja sehingga kesiapan kerja siswa menjadi kurang.  

Menurut Mudlofir (201:13), pendidikan di Indonesia cenderung 

berorientasi pada pendidikan berbasis hard skill (ketrampilan teknis) yang lebih 
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banyak bertumpu pada intelligence quotient (IQ), namun kurang mengembangkan 

kemampuan Emotional Intelligence (EQ), dan Spiritual intelligence (SQ). 

Sedangkan hasil penelitaian psikologi sosial dalam Elfindi, dkk (2011: 68) 

menunjukan orang yang sukses di dunia kerja ditentukan oleh peran ilmu sebesar 

18%, sisanya 82% di jelaskan oleh keterampilan emosional, soft skill dan 

sejenisnya. 

Penelitian kepentingan DUDI dalam Kimbrell dan vineyard (2006: 57), 
mengungkapkan terdapat 23 atribut soft skill yang mendominasi lapangan 
kerja, diantaranya adalah: a) inisiatif, b) etika/integritas, c) berfikir kritis, d) 
kemauan belajar, e) komitmen, f) motivasi, g) bersemangat, h) dapat 
diandalkan, i) komunikasilisan, j) kreatif, k) kemampuan analitis, l) dapat 
mengatasi stress, m) manajemen diri, f) menyelesaikan persoalan, o) dapat 
meringkas, p) berkoprerasi, q) fleksibel, r) kerja dalam tim, s) mandiri, t) 
mendengarkan, u) tangguh, v) berargumentasi logis, dan w) menejemen 
waktu. Ke 23 atribut di urutkan berdasarkan kepentingan DUDI.  

 

Purwanto (2008:13) mengemukakan bahwa kemampuan soft skill sangat 

dibutuhkan di dunia industri dan sangat menentukan untuk bisa diterimanya dalam 

dunia kerja. Kemampuan itu antara lain, kepemimpinan, kreativitas, manajerial. 

Dengan demikian lulusan SMK harus menguasai soft skill  karena tuntutan kerja 

dan tantangan kerja. Menurut paparan di atas aspek soft skill sangat dibutuhkan 

dalam dunia kerja dan industri.  

Dunia industri baru-baru ini dikejutkan dengan adanya studi tentang 

Industri 4.0. Kagermann dkk (2013) menjelaskan bahwa istilah Industri 4.0 resmi 

lahir di Jerman tepatnya saat diadakannya Hannover Fair pada tahun 2011.  Lee et 

al (2013) menjelaskan, industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi 

manufaktur yang didorong oleh empat faktor, yaitu: 1) penginkatan volume data, 

kekuatan komputasi, dan konetivitas; 2) munculnya analisis, kemapun, dan 

kecerdasaan bisnis, 3) terjadinya bentuk intersi baru antara manusia dengan mesin; 

dan 4) perbaikan instrusi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotka dan 3D 

printing.Lifter dan Tschener (2013) menambahkan, prinsip dasar industri 4.0 

adalah penggabungan mesin, alur kerja dan sistem, dengan menerapkan jaringan 
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cerdas disepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain 

secara mandiri. 

Hermann et al (2016) mengemukakan, ada empat prinsip industri 4.0, 
yaitu:  

1) Interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, 
dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain memalui 
internet of Tings (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini 
membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar.  

2) Transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasu untuk 
menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model 
digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan 
informasi.  

3) Bantuan teknis yang meliputi;  
a) Kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan 

menggabungkan data mengevaluasi informasi secara sadae untuk 
membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak 
dalam waktu yang singkat;  

b) Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan 
berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau 
tidak aman;  

c) Meliputi bantuan visual dan fisik.  
4) Keputusan terdesentralisasi sendiri dan menjalankan tugas seefektif 

mungkin. 
 

Tjandrawina (2016) berpendapat, kemajuan teknologi memungkinkan 

terjadinya otomatisasi hampir disemua bidang. Teknologi dan pendekatan baru 

yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologi secara fundamental akan 

mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Tantangan dan peluang industri 4.0 

mendorong inovasi dan kreasi pendidikan kejuruan. Pemerintah perlu meninjau 

relevansi antara pendidikan kejuruan dan pekerjaan untuk merespon perubahan, 

tantangan, dan peluang era industri 4.0 dengan tetap memperhatikan aspek 

kemanusiaan. Bukit (2014) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan (vocational 

Education) sebagai pendidikan yang berbeda dari jenis pendidikan lainnya harus 

memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) berorientasi pada kinerja individu dalam 

duna kerja; 2) justifikasi khasus pada kebutuhan nyata di lapangan; 3) fokus 

kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif; 4) tolak ukur 
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keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah; 5) kepekaan terhadap perkembangan 

dunia kerja; 6) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai; dan 7) adanya 

dukungan masyarakat. 

Kennedy (2011) berpendapat bahwa pendidikan kejuruan juga diarahkan 

untuk meningkatkan kemandirian individu dalam berwira usaha sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. Sudira (2012) menambahkan, penyiapan beberapa 

kompetensi harus dilakukan karena pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu dan menyiapkan lulusan yang mampu dan mau bekerja sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

Berdasar penjelasan di atas, pendidikan kejuruan merupakan jenis 

pendidikan yang unik karena bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, sikap 

dan kebiasaan kerja yang berguna bagi individu sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan ciri yang dimiliki. Zaib & 

harun (2014) menyatakan pendidikan dan pelatihan kejuruan merupakan 

pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebutuhan industri sehingga 

peningkatan dan pengembangan individu dapat dilakukan di industri. 

Tantangan tersebut harus dijawab dengan cepat dan tepat agar tidak 

berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Pemerintah berupaya merespon 

tantangan industri 4.0, ancaman pengangguran, dan bonus demografi dengan fokus 

meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan. Pemerintah 

melalui kebijakan lintas kementrian dan lembaga mengeluarkan berbagai 

kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah revitalisasi pendidikan kejuruan 

indonesia. Dukungan dari pemerintah harus mencangkup, 1) sistem pembelajaran; 

2) satuan pendidikan; 3) peserta didik; dan 4) pendidik dan tenaga kependidikan 

juga dibutuhkan. 

Revitalisasi sistem pembelajaran meliputi, 1) kurikulum dan pendidikan 

karakter, 2) bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3) 

kewirausahaan, 4) penyelarasan, dan 5) evaluasi. Satuan pendidikan meliputi, 1) 
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unit sekolah baru dan ruang kelas baru, 2) ruang belajar lainnya, 3) rehabilitasi 

ruang kelas, 4) asrama siswa dan guru, 5) peralatan, dan 6) manajemen dan kultur 

sekolah. Elemen peserta didik meliputi, 1) pemberian beasiswa dan 2) 

pengembangan bakat minat. Elemen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi, 

1) penyediaan, 2) distribusi, 3) kualifikasi, 4) sertifikasi, 5) pelatihan, 6) karir dan 

kesejahteraan, dan 7) penghargaan dan perlindungan. 

 Penguatan empat elemen yang ada dalam sistem pendidikan membutuhkan 

gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang 

dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan 

menggeser gerakan literasi lama. Menurut Aoun (2017) gerakan literasi baru yang 

dimaksudkan terfokus pada tiga literasi utama yaitu, 1) literasi digital, 2) literasi 

teknologi, dan 3) literasi manusia. Tiga keterampilan ini diprediksi menjadi 

keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. 

Aoun (2017) menjelaskan, literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan 

kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital 

(Big Data), literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara 

kerja mesin dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia diarahkan pada 

peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Literasi 

baru yang diberikan diharapkan menciptakan lulusan yang kompetitif dengan 

menyempurnakan gerakan literasi lama yang hanya fokus pada peningkatan 

kemampuan membaca, menulis, dan matematika. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memandang suatu permasalahan 

meliputi : 

1. Bagaimana gambaran tentang soft skill  pada siswa SMK Negeri 1 

Banyudono? 

2. Bagaimana relevansi antara soft skill siswa SMK Negeri 1 Banyudono 

dengan kebutuhan dunia kerja industri 4.0? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan proposal yaitu: 

1. Mendiskripsikan tentang gambaran soft skill pada siswa SMK Negeri 1 

Banyudono. 

2. Mendiskripsikan relevansi antara soft skill pada siswa SMK Negeri 1 

Banyudono dengan kebutuhan dunia kerja industri 4.0 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

       Menambah khasanah penelitian dibidang pendidikan dan menambah 

sumbangan teori terutama tentang pendidikan soft skill dan dunia industri 4.0. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas 

mengenai pentingnya pendidikan soft skill di era industri 4.0 dalam 

menunjang kehidupan di masa depan. 

b. Bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam pendidikan  

soft skill yang menunjang era industri 4.0 

c. Bagi para pembaca, sebagai acuan pengetahuan khususnya dalam 

bidang pendidikan soft skill di era 4.0  

 




