
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Ujian Nasional (UN) merupakan kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan sejak 

tahun 1950 dengan istilah Ujian Penghabisan sampai sekarang dengan istilah Ujian Nasional, 

dimana Ujian nasional merupakan bentuk evaluasi yang dilaksanakan pemerintah sebagai 

standar kelulusan pada tingkat Pendidikan Dasar sampai tingkat Pendidikan Menengah (PP 

No. 75 tahun 2009). Jika standar kelulusan ditentukan oleh nilai UN maka sudah jelas bahwa 

SKL, Isi, Proses dan Evaluasi pendidikan akan mengacu pada UN, hal tersebut juga 

diberlakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan.  

Sedangkan tujuan penyelenggaraan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 pasal 15 Tahun 2003 adalah 

menghasilkan siswa untuk mampu dan siap bekerja, artinya semua mata pelajaran termasuk 

matematika yang merupakan salah satu materi UN juga mengacu pada kebutuhan dunia kerja. 

Matematika sebagai salah satu program adaptif dalam Struktur Kurikulum SMK 

(Pusdiknakes, 2010) diberikan agar siswa memahami dan menguasai mengapa suatu 

pekerjaan dilakukan. Dengan kata lain bahwa pelajaran matematika harus mapu menopang 

program keahlian produktif, dimana pada proses pembelajarannya lebih menitikberatkan pada 

pemahaman dan penguasaan konsep dan prinsip dasar matematika yang mampu melandasi 

kompetensi keahliannya sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk 

dalam dunia kerja. 

Dengan demikian dapat digambarkan jika matematika harus mampu mendukung 

program produktif, maka materi pembelajarannya pun harus dibuat dan dikembangkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Namun karena banyaknya kepentingan yang masuk dalam satuan 

pendidikan kejuruan diantanya selain UN adalah Badan Standar Nasional Pendidikan 



(BSNP), Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI), dan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI), maka jelas isi, proses, cara dan evaluasi pembelajaran matematika dan 

pengembangannya pun akan carut marut dan tidak konsisten dengan tujuan penyelenggaraan 

SMK itu sendiri. 

Kenyataan tersebut didukung fakta dilapangan bahwa dengan banyaknya kepentingan 

yang masuk dalam kurikulum SMK menyebabkan jumlah lulusan yang terserap di DU/DI 

hanya berkisar 30% sampai 40% (tabel 1.1). 

Tabel 1.1 

Data Keterserapan Siswa Tata Busana di DU/DI Tahun 2009 s/d 2011 

Tahun Jml 

Siswa 

Instansi 

Pemerintah 

Mandiri Swasta Swasta 

Relevan 

PT Belum 

Bekerja 

2008/ 

2009 

105 - - - 5 7 93 

2009/ 

2010 

102 - 1 18 7 1 75 

2010/ 

2011 

103 - - 20 15 5 63 

Sumber: BKK SMKN 3 Probolinggo Tahun 2011 

 

 Berdasarkan data tersebut diperoleh beberapa pernyataan dari hasil observasi awal 

dan wawancara yang kami lakukan dengan pihak BKK SMKN 3 Probolinggo bahwa 

keterserapan siswa di DU/DI dikarenakan kompetensi siswa tidak sesuai dengan kompetensi 

yang diharapkan oleh temapat kerja dimana siswa bekerja. Bahkan tingkat kedisiplinan siswa 

SMK sangat kurang bahwa mereka tidak sanggup mengerjakan apa yang mereka kerjakan. 

Hal ini menjadi sebuah keniscayaan bahwasannya sebuah pendidikan dituntut untuk membuat 

sebuah pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan jaman serta kualitas 

kurikulum yang dihasilkan harus sesuai dengan cita-cita bangsa, perkembangan ilmu dan 

teknologi, perkembangan siswa serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

lulusan lembaga pendidikan SMK, jika masih banyak kepentingan yang mempengaruhi 



tujuan penyelenggaraan SMK yang tidak sesuai khususnya kebijakan UN maka akan 

berdampak pula pada pengembangan kurikulum termasuk pada mata pelajaran Matematika. 

  

1.2. Rumusan Dan Fokus Masalah 

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah “Apa Dampak 

Kebijakan Ujian Nasional Terhadap Pengembangan Kurikulum Matematika Program 

Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Probolinggo”.             Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 1 Butir 19 yang memuat 

tentang definisi kurikulum yang di dalamnya mencakup 4 fungsi kurikulum, yaitu:  

1. Kurikulum sebagai rencana  

2. Kurikulum sebagai pengaturan 

3. Kurikulum sebagai cara 

4. Kurikulum sebagai pedoman 

Dari keempat fungsi kurikulum tersebut yang akan menjadi fokus penelitian adalah 

pada Kurikulum Sebagai Rencana, dimana kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar-

mengajar (atau rencana pembelajaran) dikembangkan berdasarkan suatu tujuan yang ingin 

dicapai (Taba, 1962: 11). Sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum juga dipandang sebagai 

dokumen tertulis (Beaucamp, 1975: 103).  

Dampak yang dipaparkan pada pengembangan kurikulum yang mencakup 

perencanaan. Perencanaan kurikulum yang dimaksud adalah berhubungan dengan materi 

SKL(content), jam pembelajaran dan urutan materi yang diajarkan. Dengan mengacu pada 

konsep kurikulum yang dikembangkan melalui pengembangan kurikulum pada 

pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana atau dokumen.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 



Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk : 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis dampak kebijakan Ujian Nasional terhadap pengembangan 

Kurikulum Matematika Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Probolinggo. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui dampak UN terhadap kurikulum sebagai dokumen yang terdiri dari Jam 

Pembelajaran, SKL dan Urutan Materi Matematika. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian  ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama di bidang pengembangan kebijakan pendidikan 

b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan 

di bidang pengembangan kebijakan pendidikan terutama dalam kebijakan 

pengembangan kurikulum matematika SMK dan desain kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam rangka 

pengembangan kurikulum sekolah di SMKN 3 Probolinggo dan sekolah harus 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyusun kurikulum yang dikembangkan 

sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

b. Bagi Dinas Pendidikan dan para pengambil kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan 

cermin tentang dampak kebijakan Ujian Nasional Terhadap Pengembangan 



Kurikulum SMK yang akan berpengaruh pada produk SMK yaitu tenaga kerja muda 

yang kompeten dan siap pakai sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan industri. 

3. Rekomendasi Kebijakan 

Dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar kebijakan selanjutnya dalam 

membuat kurikulum SMK dan mengkaji ulang kebijakan UN yang diberlakukan bagi 

siswa SMK sebagai standar kelulusan. 

 

1.5. Penegasan Istilah  

 Judul penelitian ini Dampak Kebijakan Ujian Nasional Terhadap Pengembangan 

Kurikulum Matematika Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Probolinggo. 

Ada istilah yang mesti dilakukan penegasan untuk menyamakan persepsi di dalam penelitian 

ini. 

1. Dampak 

Definisi Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benturan, pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat/berubahnya suatu konsep. Pengaruh Kebijakan UN dalam hal 

ini akan menjadi dampak pada penelitian. 

2. Kebijakan  

Kebijakan adalah suatu proses politik dimana kebutuhan dan tujuan diterjemahkan ke 

dalam satuan objek, undang-undang, kebijakan yang berdampak pada alokasi sumber 

daya manusia dan output yang merupakan dasar evaluasi, reformasi, dan kebijakan-

kebijakan baru. 

3. Ujian Nasional 

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar peserta didik dan 

salah satu syarat lulus dari satuan pendidikan. 



4. Kurikulum Matematika 

Kurikulum matematika merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai 

bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan 

secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam 

proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

5. Pengembangan Kurikulum  

Pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah pengembangan kurikulum SMK yang 

mencakup perencanaan (isi), pelaksanaan dan evaluasi (Oemar Hamalik: 185). Dalam hal 

ini yang menjadi batasan pengembangan kurikulum adalah pada pengembangan 

kurikulum yang mencakup perencanaan yang tertuang dalam dokumen kurikulum 

sekolah yang mencakup struktur kurikulum, jam pembelajaran (sebaran jam kurikulum), 

dan silabus. 

6. Pengembangan Kurikulum Matematika 

Matematika merupakan salah satu pelajaran adaptif yang merupakan pelajaran yang 

menopang program produktif pada penyelenggaraan SMK yang juga salah satu pelajaran 

yang di Ujian Nasional kan sebagai standar kelulusan. Dampak yang dipaparkan pada 

pengembangan kurikulum yang mencakup perencanaan. Perencanaan kurikulum matematika 

yang dimaksud adalah berhubungan dengan materi (content), jam pembelajaran dan urutan 

materi yang diajarkan. Dengan mengacu pada konsep kurikulum yang dikembangkan melalui 

pengembangan kurikulum pada pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana atau 

dokumen.  

 


