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UPAYA PENINGKATAN SOFT SKILLS SISWA MELALUI PEMBELAJARAN 

ABAD 21 DI SMK TAMANSISWA SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan soft skills melalui 

pembelajaran abad 21 di SMK Tamansiswa Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru dan 

siswa. Pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi teknik dan sumber 

data. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduski data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan soft skills adalah melalui pembelajaran afektif yang melibatkan siswa untuk 

aktif selama pembelajaran, pelaksanaan ekstrakulikuler, kegiatan pembelajaran yang 

bersifat praktek (praktek kerja lapangan, komputer, ketrampilan berbahasa), serta guru 

mengikuti seminar terkait perkembangan pembelajaran soft skills yang diimplementasikan 

dalam pembelajaran di sekolah. 2) pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan soft 

skills dikaitkan dengan pemaksimalan ketrampilan abad 21 meliputi; Comunication skill 

(Keterampilan berkomunikasi), Collaboration skill (Keterampilan bekerjasama), Critical 

thinking and Problem solving skill (keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah), 

Creativity and Innovation skill (kreatifitas dan keterampilan berinovasi). 

 

Kata Kunci : peningkatan soft skills, pembelajaran abad 21. 

 

Abstract 

This study aims to determine efforts to improve soft skills through 21st century learning at 

SMK Tamansiswa Sukoharjo. This type of research is a qualitative research with an 

ethnographic approach. The research objectives are the principal, vice principal in the field 

of curriculum, vice principal in the field of student affairs, teachers and students. Subject 

used includes interviews, observation and documentation. To guarantee the validity of the 

data, triangulation of techniques and data sources is used. Data analysis techniques using 

data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of 

this study are 1) efforts that can be made to improve soft skills are through affective 

learning that involves students to be active during learning, extracurricular implementation, 

practical learning activities (field work practices, computers, language skills), and teachers 

are expected to attend seminars related to the development of learning soft skills that are 

implemented in learning in schools. 2) the implementation of activities in an effort to 

improve soft skills associated with maximizing 21st century skills includes; 

Communication skills (Communication skills), Collaboration skills (Cooperative skills), 

Critical thinking and Problem solving skills (critical thinking skills and problem solving), 

Creativity and Innovation skills (creativity and innovation skills). 

 

Keywords: improvement of soft skills, 21st century learning. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Keberhasilan 

pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari terciptanya output pendidikan yang berkualitas 

baik dari akademik maupun non akademik. Output yang berkualitas dapat memberikan 

kontribusinya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan kegagalan 

pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara 

otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya 

memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya: peserta didik, pendidik, software, 

manajemen, sarana prasarana dan stake holder. Asset yang diperlukan dalam pendidikan 

adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa 

dari siswa, masyarakat, maupun dari pendidik. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Pendidikan saat ini telah mengalami perkembangan dari segi internal maupun 

eksternal. Pendidikan internal yang dimaksud adalah guru (pendidik) serta siswa. 

Sedangkan pendidikan eksternal berasal dari hal-hal diluar guru dan siswa namun masih 

berkaitan dengan terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Beberapa faktor eksternal 

pendidikan saat ini adalah teknologi, peran orang tua, lingkungan belajar, pergaulan teman 

sejawat. Salah satu faktor eksternal yang paling disoroti saat ini adalah perkembangan 

teknologi di bidang pendidikan. 

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan formal yang 

dipersiapkan untuk mengahsilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidangnya, serta 

kompeten dalam bidang sesuai dengan minatnya agar dapat langsung memasuki dunia 

kerja. Dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), terdapat 

berbagai mata pelajaran yang dapat menunjang untuk meningkatkan ketrampilan yang 

dimiliki siswanya. 
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Memasuki abad 21 yang lebih dikenal dengan abad pengetahuan pembelajaran di 

Indonesia saat ini telah merujuk pada pembelajaran abad 21. Hal ini dikarenakan adanya 

pergeseran paradigma pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran pada awalnya dipandang 

sebagai perkembangan dari segi kognitif saja, namun sekarang pendidikan juga berkaitan 

dengan aspek psikomotorik dan soft skills. Dalam pembelajaran abad 21, soft skills menjadi 

salah satu indikator yang harus dimiliki oleh setiap individu masa milenial. Dalam hal ini 

pendidik memiliki peran yang sangat vital dan fundamental dalam membimbing, 

mengarahkan, dan mendidik peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Elfriandi, dkk (2011: 67), mengatakan soft skills merupakan ketrampilan dan 

kecakapan hidup baik untuk diri sendiri maupun berkelompok, bermasyarakat serta dengan 

sang pencipta. Selebihnya dengan memiliki soft skills membuat keberadaan seseorang akan 

semakin terasa di masyarakat. Ketrampilan akan berkomunikasi, ketrampilan emosional, 

ketrampilan bahasa, ketrampilan berkelompok, memilki etika dan moral, santun, dan 

ketrampilan spiritual. 

Hasil penelitian menunjukkan 85% soft skills dan 15% hard skills merupakan 

kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan (Ramlall & Ramlall, 2014), dan karir bisnis 

(Anthony, 2014). Oleh karena itu 77% pengusaha sepakat dalam proses perekrutan 

karyawan, soft skills dijadikan pertimbangan yang porsinya sama penting dengan hard 

skills (Paolini, 2015). Soft skills yang dimaksud antara lain, pemecahan masalah, loyalitas 

penampilan, serta berkomunikasi dengan klien dan kolega. Banyak perusahaan yang 

mengeluh karena karyawannya belum memiliki soft skills yang mumpuni. Sehubungan 

dengan hal tersebut, soft skills direkomendasikan sekitar 20% untuk diterapkan dalam 

pembelajaran sehari-hari. 

Dari data yang telah terkumpul fakta di lapangan menunjukkan soft skills siswa 

SMK belum optimal. Data ini menunjukkan soft skills siswa berada pada kategori cukup. 

Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari guru serta elemen-elemen pendidikan 

lainnya untuk meningkatkan soft skills siswa. Terutama pada pendidikan abad 21 saat ini, 

sumber daya manusia dituntut untuk memiliki soft skills yang tinggi sehingga dapat 

memiliki daya saing dengan sumber daya manusia lainnya. 
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2. METODE 

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Subjek penelitian kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, guru mata pelajaran komputer dan jaringan, 

serta siswa. Pengumpulan data yang diguanakan meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi, Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi teknik dan sumber 

data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dengan langkah-langkah Miles 

and Huberman dalam Sugiyono (1992: 16) meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan terkait dengan peningkatan soft skillsdi SMK Tamansiswa Sukoharjo 

belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum keseluruhan guru mampu menyelipkan 

kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan soft skills dalam setiap mata pelajaran yang 

diampu. Oleh karena itu, SMK Tamansiswa Sukoharjo melakukan upaya peningkatan soft 

skills dengan berbagai kegiatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan soft 

skills adalah melalui pembelajaran afektif yang melibatkan siswa untuk aktif selama 

pembelajaran, pelaksanaan ekstrakulikuler, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktek 

(praktek kerja lapangan, komputer, ketrampilan berbahasa), serta guru diharapkan 

mengikuti seminar terkait perkembangan pembelajaran soft skills yang diimplementasikan 

dalam pembelajaran di sekolah. Berikut ini akan dijabarkan mengenai hasil penelitian 

wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan peningkatan soft skillsserta 

pembelajaran abad 21 di SMK Tamansiswa Sukoharjo. Ditinjau dari penggunaaan 

teknologi di SMK Tamansiswa Sukoharjo, peningkatan soft skills dan pembelajaran abad 

21. 

3.1 Penggunaan Teknologi di SMK Tamansiswa Sukoharjo 

Di era milenial saat ini pembelajaran dituntut melibatkan peran teknologi. Sebagai salah 

satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran abad 21, SMK Tamansiswa Sukoharjo 

telah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Salah satu kegiatan penggunaan 
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IT yang nyata adalah pelaksanaan kegiatan ujian akhir semester dengan berbasis web. 

Aplikasi yang digunakan untuk proses ujian ini adalah office 365 pro plus. Aplikasi ini 

menjadi sarana pelaksanaan ujian berbasis web yang tentunya mempermudah proses 

pelaksanaan, pengawasan serta penilaian.Bapak Bagus Theo Sanjaya, S.Komselaku guru 

mata pelejaran komputer dan jaringan yang memberikan pernyataan mengenai pelaksanaan 

ujian berbasis web sebagai berikut: 

Siswa mengikuti ujian diberikan pertanyaan dan menjawab langsung dari masing-

masing komputer yang telah disediakan sebelumnya. Aplikasi yang digunakan 

adalah office 365 pro plus. Namun ada beberapa guru lainnya yang menggunakan 

google drive maupun google form. Setelah anak-anak menjawab soal pertama akan 

langsung muncul soal kedua dan seterusnya. Hasil pekerjaan anak-anak akan 

langsung muncul ketika mereka selesai mengerjakan seluruh soal-soal yang 

disiapkan 

 

Kepala sekolah SMK Tamansiswa Sujoharjo bapak Harianto, S.TP., M.Si  

memberikan pernyataan sebagai berikut: 

Sebagian besar guru telah menggunakan power point sebagai media penyampaian 

materi. Selain itu, guru juga menggunakan pembelajaran efektif sebagai salah satu 

penerapan pembelajaran abad 21 yang mengajak siswa untuk ikut aktif 

berpartisipasi dalam pembelajaran. Contoh lainnya pelaksanakan ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester dengan metode ujian berbasis web. Mungkin di 

beberapa sekolah lain penerapan ini hanya saat ujian nasional saja, namun sebisa 

mungkin SMK Tamansiswa Sukoharjo melatih siswa agar terbiasa melibatkan IT 

saat proses pembelajaran, pelaksanaan tes, maupun saat penilaian. 

 

Hasil dokumentasi peneliti memperlihatkan siswa sedang melaksanakan ujian 

berbasis web. Siswa terlihat menghadapi masing-masing komputer dan fokus mengerjakan 

soal yang ada dikomputer tersebut.Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Siti 

Zubaidah (2016), bahwa peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 sangat 

penting dalam mewujudkan masa depan anak bangsa yang lebih baik. 

3.2 Peningkatan soft skills siswa 

Upaya peningkatan soft skills  dilakukan dengan cara penerapan pembelajaran efektif yang 

mengikutsertakan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi, siswa tidak hanya mengacu 

pada buku sebagai sumber belajar, serta guru sebagai mediator. Namun pembelajaran 

efektif yang dimaksudkan adalah siswa mampu mengolah teori yang disampaikan guru lalu 
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diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Siswa juga diharapkan mampu untuk 

menganalisis permasalahan yang dihadapi kemudian mampu mencari jalan keluar untuk 

permasalahan tersebut.  

Bapak Drs. Tarif Hartono,wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yang 

menyatakan: 

Upaya pelaksanaan kegiatan peningkatan soft skills dapat dilakukan dengan 

memberikan pemahaman kepada siswa bahwa soft skills penting untuk kehidupan 

setelah pembelajaran formal. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian materi 

yang dikaitkan langsung dengan contoh nyata sesuai kehidupan sehari-hari tentang 

pentingnya soft skills. Selain itu, guru yang masih menggunakan metode ceramah 

secara keseluruhan diberikan arahan oleh bapak kepala sekolah agar setidaknya 

menyelipkan diskusi, atau presentasi. 

 

Hasil observasi peneliti menjelaskan bahwa pembelajaran berlangsung dengan 

metode pembelajaran campuran. Jadi guru melakukan kegiatan ceramah di awal 

pembelajaran namun selanjutnya diselingi dengan problem based learning. Kemudian 

diakhiri dengan evaluasi bersama-sama. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang 

ditulis oleh Fani Setiani, Rasto (2016) yang menyebutkan bahwa peningkatan soft skills 

dalam pembelajaran salah satunya melibatkan pembelajaran afektif, yang meliputi lima 

indikator: 1) Melibatkan siswa secara aktif 2) Menarik minat dan perhatian siswa 3) 

Membangkitkan motivasi siswa 4) Prinsip individualitas 5) Peragaan dalam pembelajaran. 

Soft skills merupakan elemen penting yang harus dimiliki siswa agar mampu 

survive setelah berada dilingkungan non formal.Bapak Bagus Theo Sanjaya, S.Kom yang 

merupakan guru pengampu mata pelajaran komputer dan jaringan memberikan pernyataan 

sebagai berikut: 

Saat ini pembelajaran di SMK Tamansiswa sudah beriorientasi pada kurikulum 

2013 yang menyorot pada pendidikan karakter peserta didik. Peserta didik dituntut 

tidak hanya pandai secara akademik melainkan peduli terhadap lingkungan sekitar. 

Jadi, ilmu yang diperoleh selama pembelajaran tidak hanya berguna untuk proses 

penilaian akademik namun dapat diterapkan ketika peserta didik berada diluar 

lingkungan sekolah. 

 

Hasil observasi peneliti memperlihatkan bahwa di akhir semester mata pelajaran ini 

siswa diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) ke beberapa perkantoran 

yang ada di sekitar Sukoharjo. Hal ini sebagai salah satu upaya agar siswa mampu 
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berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga sesuai dengan 

hasil dokumentasi peneliti yang memperlihatkan siswa sedang aktif melakukan bersih 

sekolah untuk memupuk rasa gotong royong. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian 

Siti Mariah, Machmud Sugandi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kesenjangan 

Soft Skills Lulusan SMK dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri” menjelaskan 

pengembangan soft skills dapat dilakukan melalui beberapa cara, meliputi: 

(1)Pengembangan Soft Skills melalui Pembelajaran Afektif; (2) Pengembangan Soft Skills 

melalui Kegiatan Ekstrakulikuler dan Kesiswaan.; (3) Pengembangan Soft Skills melalui 

Praktek Kerja Industri 

3.3 Pembelajaran Abad 21 

Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang menuntut siswa mampu survive 

dalam era globalisasi. Hal ini berdampak pada perluasan ketrampilan siswa, yaitu tidak 

dilihat dari segi kognitif saja melainkan dari segi kepedulian terhadap isu-isu yang 

berkembang saat ini serta kepedulian terhadap lingkungan disekitar. 

Bapak Harianto, S.TP., M.Si., kepala sekolah SMK Tamansiswa Sukoharjo 

memberikan pernyataan mengenai  pembelajaran abad 21 sebagai berikut : 

Pendidikan abad 21 juga dijelaskan sebagai pembelajaran yang mempersiapkan 

generasi abad 21 dimana kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

yang berkembang begitu cepat memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek 

kehidupan termasuk pada proses belajar mengajar. Salah satu contoh kemajuan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki pengaruh terhadap proses 

pembelajaran ialah peserta didik diberi kesempatan dan dituntut untuk mampu 

mengembangkan kecakapannya dalam menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi – khususnya komputer, sehingga peserta didik memiliki kemampuan 

dalam menggunakan teknologi pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

mencapai kecakapan berpikir dan belajar peserta didik. 

 

Hasil observasi peneliti menyebutkan bahwa siswa telah menggunakan komputer 

yang tersambung dengan internet sebagai upaya pelaksanaan pembelajaran abad 21. Selain 

itu juga sesuai dengan hasil dokumentasi peneliti yang memperlihatkan siswa mengikuti 

proses pembelajaran mengguanakan IT. 

Untuk lebih memahami terkait dengan pembelajaran abad 21, harus mengetahui 

pola pembelajarannya terlebih dahulu. Bapak Harianto, S.TP., M.Si. selaku kepala sekolah 
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SMK Tamansiswa Sukoharjo memberikan pernyataan mengenai pola pembelajaran abad 

21 yaitu: 

Pola pembelajaran pada abad 21 sudah mulai meninggalkan pola tradisonal dimana 

guru yang menjadi pusat pembelajaran (Teacher centered). Pada pola ini guru 

memiliki peranan yang sangat besar dalam proses pembelajaran dan siswa hanya 

sebagai pendengar. Pembelajaran abad ke21 ini telah berganti pada system Child 

Centered  yaitu siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, dimana guru 

tidak lagi sebagai satu-satunya pusatinformasi melainkan sebagai director of 

learning yaitu sebagai pengelola pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian siswa diberikan kebebasan dan keleluasaan belajar 

yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka serta siswa tersebut dapat 

mengukur sendiri sejauh manapemahaman dan penguasaan mereka terhadap suatu materi. 

 

Hasil observasi peneliti memperlihatkan siswa dibiarkan aktif berinovasi selama 

praktek berlangsung. Guru tidak lagi menjadi pusat informasi, namun hanya memantau 

agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Selain itu juga terlihat pada hasil dokumentasi 

yang memperlihatkan siswa melakukan pembelajaran melalui media hand phone sehingga 

sumber informasi bukan hanya dari guru dan buku namun melibatkan jaringan internet. 

Tujuan bagi proses pembelajaran abad 21 adalah keterampilan berkehidupan dan 

berkarier. Ketrampilan ini menjelaskan bahwa keterampilan ini mencakup keterampilan 

hidup dan berkarier secara fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, mampu 

berinteraksi sosial dan lintas budaya, produktif dan akuntabel, serta memiliki jiwa 

kepemimpinan dan tanggung jawab. 

BapakHaryanto, S.Pd selaku wakil kepala bagian kurikulum memberikan 

pernyataan sebagai berikut: 

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013, siswa 

dituntut mampu survive dan aktif selama proses pembelajaran. Pembelajaran abad 

21 memiliki 5 indikator yang sering disebut C5 (Comunication skill (Keterampilan 

berkomunikasi), Collaboration skill (Keterampilan bekerjasama), Critical thinking 

and Problem solving skill (keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah), 

Creativity and Innovation skill (kreatifitas dan keterampilan berinovasi) dengan 

tujuan untuk menciptakan manusia yang mampu berkomunikasi, memiliki tingkat 

disiplin yang tinggi, jujur, serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. 

 

Hasil penelitian Fathurrohman (2010) yang menyebutkan bahwa ketrampilan 

manusia abad 21 bukan hanya dilihat dari aspek individualisme saja, namun juga dilihat 
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dari aspek sosialnya. Meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau 

dengan lingkungannya, memiliki jiwa disiplin yang kuat, bertanggungjawab atas segala hal 

yang dilakukan, serta mampu mencari solusi mengenai permasalahan yang dihadapi. 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Peningkatan Soft Skills Melalui Pembelajaran abad 21 di SMK Tamansiswa Sukoharjo 

adalah sebagai berikut: 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan soft skills adalah melalui 

pembelajaran afektif yang melibatkan siswa untuk aktif selama pembelajaran, pelaksanaan 

ekstrakulikuler, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktek (praktek kerja lapangan, 

komputer, ketrampilan berbahasa), serta guru mengikuti seminar terkait perkembangan 

pembelajaran soft skills yang diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran abad 21 dapat dilakukan dengan memaksimalkan penerapan 

Comunication skill (Keterampilan berkomunikasi), Collaboration skill (Keterampilan 

bekerjasama), Critical thinking and Problem solving skill (keterampilan berfikir kritis dan 

pemecahan masalah), Creativity and Innovation skill (kreatifitas dan keterampilan 

berinovasi). 
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