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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, yaitu 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Depdiknas, 2003). Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum 

pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan 

pendidikan dengan mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan, yaitu: 

(1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar 

pendidikan dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar 

pengelolaan, (7) standar pembiayaan pendidikan, dan (8) standar penilaian 

pendidikan, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah bagian dari sistem pendidikan 

nasional pada jenjang pendidikan menengah dengan pengembangan kemampuan 

peserta didik agar dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di 

lingkungan kerja, dapat melihat peluang kerja, dan dapat mengembangkan diri di 

masa yang akan datang. Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kemendiknas 

2010-2014 bahwa tujuan pendidikan dirumuskan berdasarkan jenjang layanan 

pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan, yaitu tersedia dan 
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terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan 

bersetaraan di seluruh propinsi, kabupaten dan kota, dengan sasaran seluruh SMK 

menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan dan 70% lulusan 

SMK bekerja pada tahun kelulusan. 

Pemerintah melalui Depdiknas menetapkan kebijakan link and match yang 

berlaku pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Direktorat 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) mendapat tugas langsung dari 

Menteri Pendidikan Nasional untuk mengembangkan dan melaksanakan 

penyelenggaraan pendidikan SMK yang dilaksanakan dalam (dua) jalur, yaitu 

pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah (Zahruddin, 2011). 

Sebagai upaya chek and balance antara dunia industri dan dunia 

pendidikan, maka dilaksanakan praktik kerja industri (prakerin) dengan tujuan 

untuk mendalami tentang industri dengan tingkat kompleksitas masalah yang ada 

di dalamnya. Salah satu karakteristik tamatan SMK adalah harus memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, dapat mengembangkan 

dirinya di dunia kerja dan memiliki kecakapan untuk menjalani kehidupannya 

secara baik, maka salah satu substansi atau isi kurikulum SMK dipilih dan 

dikemas dengan pendekatan berbasis kompetensi (competency-based curriculum). 

Uji kompetensi ini bertujuan untuk mengetahui dan menetapkan tingkat 

penguasaan siswa terhadap setiap kompetensi yang dipelajari. Hasil penilaian ini 

merupakan standar yang akan dipakai oleh siswa, dalam melanjutkan pendidikan 

dan pelatihan untuk kompetensi yang lebih tinggi, atau dapat juga dipergunakan 

oleh siswa untuk masuk ke dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan evaluasi, yaitu untuk 
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mengetahui tingkat penguasaan peserta terhadap kompetensi-kompetensi suatu 

keahlian tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan (standardized) dunia kerja, 

agar yang bersangkutan dapat dinyatakan kompeten (competence) pada keahlian 

tersebut. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa Evaluasi Belajar Tahap Akhir 

Nasional (EBTANAS) pada sekolah menengah kejuruan (SMK) yang sekarang 

disebut Ujian Nasional (UN), merupakan bagian dari proses pendidikan dan 

pelatihan (diklat) yang berfungsi sebagai sub proses untuk mengukur dan 

mengevaluasi sejauh mana perubahan yang diharapkan dalam proses tersebut 

dapat dicapai. Mulai tahun 2005/2006, penyelenggaraan EBTANAS atau UN 

SMK menerapkan sistem pengujian kompetensi atau ’competency test’ dengan 

pendekatan project work untuk evaluasi prestasi psikomotor yang ada dalam 

komponen mata diklat produktif dalam bentuk ujian praktek (Sutrisno, 2005). 

Berdasarkan karakteristik SMK tersebut, dibutuhkan tes yang juga dapat 

mengukur sampai sejauh mana kompetensi yang diberikan/diajarkan di sekolah 

sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri. Hal ini dikarenakan 

kurikulum SMK dirancang dan disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang 

ada di dunia industri. Artinya, harus ada kesesuaian antara kompetensi yang 

dimiliki siswa saat masih di sekolah dengan kompetensi yang dibutuhkan di 

industri. 

Selama ini, industri hanya bertindak sebagai asesor/penilai saja dalam uji 

kompetensi kejuruan nasional yang dilaksanakan di sekolah. Materi ujian praktik 

dalam uji kompetensi pada beberapa SMK masih sangat bervariasi, ada yang 

lengkap dan ada yang belum lengkap. Guru lebih banyak berperan dalam 
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pembuatan soal ujian, sementara pihak industri lebih berperan dalam hal legalisasi 

saja. 

Di SMK Negeri Kota 1 Mojokerto, siswa Teknik Gambar Bangunan 

(TGB) diperoleh melalui kegiatan penerimaan siswa baru (PSB), yang sekarang 

lebih dikenal dengan istilah penerimaan peserta didik baru (PPDB). Untuk 

mendapatkan masukan (input) siswa yang bermutu, dalam proses PPDB tersebut 

dilakukan seleksi melalui tiga tahap, yaitu: (1) seleksi nilai ujian nasional/UAN, 

(2) tes tulis (tes kemampuan dasar teknik dan tes potensi akademik), dan (3) 

wawancara dengan siswa dan orang tua siswa. 

Namun kenyataannya, siswa baru yang diterima di kompetensi keahlian 

TGB ternyata belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini dikarenakan dua hal, 

yaitu: (1) kurangnya minat lulusan SMP/MTs yang memilih kompetensi keahlian 

TGB, dan (2) sekolah menengah kejuruan (SMK) masih menjadi pilihan kedua 

setelah sekolah menengah umum (SMU) negeri. Sehingga input siswa TGB yang 

diperoleh bukanlah lulusan-lulusan SMP/MTs terbaik.  

Kondisi raw input seperti yang disebutkan di atas memang tidak 

sepenuhnya menjadi alasan bagi sekolah untuk menghasilkan lulusan TGB yang 

kompeten dan sesuai dengan tujuan pendidikan di SMK. Hal ini dikarenakan 

bahwa kompetensi lulusan SMK dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya raw 

input, namun juga proses belajar mengajar (PBM) dan sarana prasarana yang ada 

di sekolah. PBM yang berkualitas dan sarana prasarana sekolah yang memadahi 

tentu akan menghasilkan lulusan-lulusan SMK yang berkualitas atau kompeten di 

bidangnya. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, di SMK dikenal adanya pendidikan 

sistem ganda (dual system), yaitu sistem pendidikan yang dilakukan tidak hanya 

di dalam sekolah namun juga di luar sekolah atau di dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI).  Dengan adanya pendidikan sistem ganda ini diharapkan siswa tidak 

hanya mempelajari materi-materi di sekolah, namun juga belajar dan lebih 

mendekatkan mereka dengan kondisi sebenarnya, yaitu DU/DI. Tujuan akhirnya, 

tentu agar lulusan-lulusan SMK bisa kompeten di bidangnya masing-masing. 

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran di SMK 

adalah melalui evaluasi atau penilaian, baik itu evaluasi hasil belajar maupun 

evaluasi program pembelajaran. Untuk mengukur sampai sejauh mana PBM telah 

berjalan sesuai tujuan sekolah, dapat dilakukan dengan evaluasi program, yaitu 

dengan menganalisis kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan PBM, serta 

membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Sedangkan untuk mengukur sampai sejauh mana siswa TGB telah menguasai 

kompetensi yang diajarkan dilakukan dengan tes praktik atau tes unjuk kerja. 

Sesuai dengan sistem pendidikan di SMK, penguasaan kompetensi siswa 

TGB yang diukur tidak hanya kompetensi siswa yang diajarkan oleh guru di 

sekolah, namun juga perlu diukur kompetensi mereka sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan di DU/DI.  Untuk itu, selama ini sekolah telah melakukan program 

kerja sama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, Gapensi/PU, CV. Apik Karya 

mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Bentuk mitra kerja ini, salah satunya 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada kompetensi 

keahlian TGB. 
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Dalam pelaksanaannya, dibentuk tim pengendali mutu (quality control) 

yang anggotanya terdiri atas ketua kompetensi keahlian (kakomli) dan beberapa 

guru mata diklat produktif TGB, serta pihak DU/DI yaitu pihak Dinas PU/Gapensi 

sebagai penjamin mutu (quality assurance). Salah satu tugas DU/DI dalam 

program kerja sama ini adalah melaksanakan evaluasi/penilaian terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan demikian dapat diukur 

sampai sejauh mana proses pembelajaran telah dilaksanakan dan penguasaan 

kompetensi siswa sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi sekolah terhadap pelaksanaan tes unjuk kerja buatan 

industri dan buatan guru? 

2. Adakah hubungan antara hasil tes unjuk kerja buatan industri dengan hasil uji 

kompetensi keahlian (UKK) nasional siswa? 

3. Adakah hubungan antara hasil tes unjuk kerja buatan guru dengan hasil UKK 

nasional siswa? 

4. Adakah hubungan antara hasil tes unjuk kerja buatan industri dan buatan guru 

(secara bersama-sama) dengan hasil UKK nasional siswa? 

5. Adakah pengaruh/kontribusi hasil tes unjuk kerja buatan industri dan buatan 

guru terhadap hasil UKK nasional siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis persepsi sekolah terhadap pelaksanaan tes 

unjuk kerja buatan industri dan buatan guru. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara hasil tes unjuk kerja 

buatan industri dengan hasil uji kompetensi keahlian (UKK) nasional siswa. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara hasil tes unjuk kerja 

buatan guru dengan hasil UKK nasional siswa. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara hasil tes unjuk kerja 

buatan industri dan buatan guru (secara bersama-sama) dengan hasil UKK 

nasional siswa. 

5. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh/kontribusi hasil tes unjuk kerja 

buatan industri dan buatan guru terhadap hasil UKK nasional siswa. 

 

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pentingnya 

proses evaluasi belajar siswa untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar 

mengajar (KBM).  
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2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

peningkatan kualitas lulusan SMK, khususnya dalam pelaksanaan tes unjuk 

kerja sehingga dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ada. 

3. Bagi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan terkait dengan sistem pelaksanaan tes unjuk kerja bagi SMK di 

wilayah Kota Mojokerto. 

 

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Mojokerto, dengan subyek 

penelitian adalah siswa kelas XII Teknik Gambar Bangunan (TGB) Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Penelitian ini hanya mengungkapkan kontribusi tes unjuk kerja buatan 

industri dan guru terhadap hasil Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) Nasional 

siswa. 

2. Tes unjuk kerja yang dilakukan hanya mengukur penguasaan kompetensi 

siswa dalam standar kompetensi “menggambar konstruksi kusen, pintu, dan 

jendela”. 

3. Hasil uji kompetensi keahlian (UKK) nasional yang diteliti adalah nilai ujian 

praktik kejuruan.  

 

F. Definisi/Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan terhadap istilah-istilah berikut. 
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1. Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB) 

Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan merupakan salah satu 

kompetensi keahlian (dulu disebut ‘program keahlian’ atau ‘jurusan’) dari 

lima kompetensi keahlian yang ada di Program Studi Keahlian (dulu disebut 

‘bidang keahlian’) Teknik Bangunan. Dalam Program Studi Keahlian Teknik 

Bangunan, kode Kompetensi Keahlian TGB adalah 004. 

2. Tes Unjuk Kerja 

Tes unjuk kerja adalah tes yang digunakan untuk menilai atau mengukur 

ketercapaian kompetensi siswa dalam melakukan tugas tertentu. Tes unjuk 

kerja dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Dalam penelitian ini, tes unjuk kerja yang diberikan dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Tes unjuk kerja buatan industri, yaitu tes unjuk kerja yang direkomendasi 

oleh Expert dari DU/DI, yang penyusunan soal beserta perangkatnya 

mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI. 

b. Tes unjuk kerja buatan guru, yaitu tes perbuatan (performance test) yang 

dibuat oleh instruktur/guru, yang penyusunan soal beserta perangkatnya 

mengacu pada kurikulum yang disusun oleh pihak sekolah. 

3. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Nasional 

Uji Kompetensi Keahlian Nasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan bagian Ujian Nasional yang terdiri atas: (a) Ujian Teori Kejuruan 

dan (b) Ujian Praktik Kejuruan. Dalam penelitian ini, hasil UKK Nasional 

hanya diambil dari nilai Ujian Praktik Kejuruan. Hal ini dikarenakan soal 

ujian praktik kejuruan dibuat oleh Pemerintah (BNSP) dan bersifat nasional, 
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sedangkan soal ujian teori kejuruan dibuat oleh guru produktif di masing-

masing daerah. Sehingga akan dianalisis hubungan hasil tes unjuk kerja (tes 

praktik) dari tiga pihak yang berbeda, yaitu: buatan guru, buatan industri, dan 

buatan pemerintah (BNSP). 

 


