
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan dari seni dan budaya 

Manusia yang dinamis dan syarat akan perkembangan, karena itu perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan 

dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan 

pada semua tingkat perlu terus menerus di lakukan sebagai antisipasi kepentingan 

masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekwensi bahwa penyempurnaan atau 

perbaikan pendidikan menengah kejuruan untuk mengantisipasi kebutuhan dan 

tantangan masa depan perlu terus menerus di lakukan penyelarasan dengan 

perkembangan kebutuhan dunia usaha kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan budaya  

 Mutu lulusan Pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan 

pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, tenaga 

pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, 

manajemen, sekolah, lingkungan sekolah dan lapangan latihan kerja siswa. 

Meskipun kurikulum hanya merupakan sebagai arah, tujuan dan landasan filosofi 

pendidikan, namun kurikulum harus selalu dikembangkan sesuai dengan dinamika 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan kebutuhan/pasar kerja, 

serta dinamika perubahan sosial masyarakat. 

 Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2005 tentang Standar Nasional 

pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum. 

Implikasi yang dimaksud adalah pemberian peran yang seluas luasnya kepada 



daerah dan atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam 

pengembangan dan pengelola kurikulum. Khairudin (2007) berpendapat,  

kebutuhan daerah tersebut antara lain 1) melestarikan dan mengembangkan 

kebudayaan daerah, 2) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dibidang 

tertentu, sesuai dengan keadaan  perekonomian daerah, 3) meningkatkan penguas 

aan Bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan 

individu dalam melakukan belajar lebih lanjut  dan 5) meningkatkan kemampuan 

berwirausaha. 

 Seperti hal yang di ungkapkan di atas maka SMK Mahardika sebagai salah 

satu sekolah kejuruan mengembangkan kurikulum yaitu pada program Teknik 

mesin dan komputer jaringan. Struktur kurikulum SMK sebagaimana tersebut 

dalam Permen 22, meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu 

jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun 

mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur kurikulum 

SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar 

kompetensi mata pelajaran. Struktur kurikulum ini belum menyebutkan 

pembagian jam per pekan pembalajaran. Sekolah harus menyusun sendiri 

pembagian jam per pekan dalam silabus untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan dengan standar minimal.  

Direktorat Pembinaan SMK sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis kepada setiap SMK melalui 

berbagai strategi dan pendekatan, agar pada saatnya setiap SMK memiliki 

kemampuan untuk menyiapkan kurikulum sebagaimana diharapkan.  



Penyusunan kurikulum SMK mata pelajaran di bagi ke dalam tiga 

kelompok, yaitu kelompok normatif, adaptif, dan produktif. Kelompok normatif 

adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi Pendidikan 

Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya. Kelompok adaptif terdiri atas mata 

pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan. Kelompok produktif terdiri atas 

sejumlah mata pelajaran yang di kelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan 

dan Kompetensi Kejuruan. Kelompok adaptif dan produktif adalah mata pelajaran 

yang alokasi waktunya di sesuaikan dengan kebutuhan program keahlian, dan 

dapat di selenggarakan dalam blok waktu atau alternatif lain   

 Kurikulum Adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang 

luas dan kuat untuk menyelesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi di lingkungan sosial, lingkungan kerja serta mampu mengembangkan diri 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Departemen 

Pendidika Nasional). 

 Program adaptif berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada 

pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan menguasai 

konsep dan prinsip dasar ilmu dan teknologi yang dapat diterapkan pada 

kehidupan sehari-hari dan atau melandasi kompetensi untuk bekerja. Program 

adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memahami dan menguasai “ apa “ 

dan “ bagaimana “ suatu pekerjaan dilakukan, tetapi memberi juga pemahaman 

dan penguasaan tentang “ mengapa “ hal tersebut harus dilakukan. Maka dengan 



ini peniliti ingin melakuan penelitian tentang implementasi kebijakan kurikulum 

adaptif Bahasa Inggris Program teknik mesin dan teknik komputer jaringan di 

SMK Mahardika Karangploso Malang.   

 Program adaptif terdiri dari kelompok mata diklat yang berlaku sama bagi 

semua program keahlian dan mata diklat yang hanya berlaku bagi program 

keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing program keahlian.  

Adapun mata pelajaran terdiri meliputi Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, 

Kewirausahaan, Keterampilan Komputer & Pengelolaan Informasi. Dari beberapa 

kelompok adaptif maka dalam hal ini peneliti hanya mengambil  satu mata 

pelajaran untuk diteliti yaitu Bahasa inggris. 

 Mata pelajaran Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran adaptif, yang 

bertujuan membekali peserta didik kemampuan berkomunikasi Bahasa Inggris 

dalam kontek material komunikasi yang diperlukan bagi program keahlianya, baik 

yang bersifat lisan maupun tulis. Disamping itu mata pelajaran Bahasa Inggris 

membekali peserta didik kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan sehari 

sehari sesuai dengan tuntutan global, serta membekali peserta didik untuk 

mengembangkan komunikasi ketaraf yang lebih baik.  

 Sementara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 

22,23 dan 24 tahun 2006 tentang standar isi,  standar kompetensi lulusan, dan 

standar pelaksanaan dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan yang sudah di sosialisasikan dan diberlakukan sejak 

tahun 2006. Hal tersebut di atas sejalan dengan upaya penigkatan mutu dan 

pemerataan pendidikan nasional seperti yang tertuang  dalam Undang-Undang 

Sikdiknas yaitu pendidikan nasional baru mampu menjamin pemerataan 



kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi 

menajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga keadaan kurikulum 

nantinya akan mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.  

  Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa Penyusunan kurikulum pada tingkat  

satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada  

panduan yang disusun oleh BSNP. Sementara  Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan 

bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, 

SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat di kembangkan 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial 

budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.  

 Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan 

kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi 

dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, 

SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di 

bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.  

 Berdasarkan hal tersebut maka banyak hal yang perlu di persiapkan oleh 

daerah, karena sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi 

standar Nasional Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah atau daerah. sekolah harus 

menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan silabusnya dengan 

cara melakukan penjabaran dan penyesuaian  standarisasi dan standar kompetensi 

lulusan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 



pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. 

salah satu muatan KTSP adalah muata adaptif.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyusunan kurikulum adaptif Bahasa Inggris program 

teknik mesin dan komputer jaringan di SMK Mahardika Karangploso 

Malang? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum adaptif Bahasa Inggris 

program teknik mesin dan komputer jaringan di SMK Mahardika 

Karangploso Malang? 

3. Faktor apa yang mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum adaptif 

Bahasa Inggris teknik mesin dan komputer jaringan di SMK Mahardika 

Karangploso Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

1.  Mendiskripsikan proses penyususunan kurikulum adaptif Bahasa Inggris 

Program Teknik Mesin dan Komputer Jaringan di SMK Mahardika 

Karangploso Malang. 

2. Mendiskripsikan implementasi kebijakan kurikulum adaptif Bahasa 

Inggris Program Teknik Mesin dan Komputer Jaringan di SMK Mahardika 

Karangploso Malang. 

3. Mendiskripsikan faktor faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 

pengembangan kurikulum adaptif Bahasa Inggris Program Teknik Mesin 

dan Komputer Jaringan di SMK Mahardika Karangploso Malang.   

 



D. Manfaat penelitian. 

 1. Teoritis 

a. Penelitian ini di harapkan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya dan 

bahan rujukan bagi peneliti lain untuk mengembangkan hal yang sama 

secara lebih detail tentang penelitian kurikulum adaptif Bahasa Inggris. 

b.  Sebagai wacana dalam penerapan dan pengembangan kurikulum yang 

berlangsung disekolah. 

c.  Sebagai bahan rujukan penentuan kebijakan kurikulum adaptif bagi dinas 

pendidikan. 

 2. Praktis  

a. Bagi peneliti penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan 

pemahaman keilmuan tentang kebijakan kurikulum adaptif Bahasa Ingris 

program teknik mesin dan komputer jaringan di SMK Mahardika 

Karangploso Malang. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini berguna bagi lembaga sebagai acuan atau 

salah satu referensi kajian illmiah dalam penelitian implementasi 

kebijakan kurikulum adaptif dan meningkatkan pemahaman tentang 

kurikulum adaptif sehingga di harapkan bisa membekali potensi peserta 

didik dalam menghadapi era globalisasi sesuai dengan amanat Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

c.  Bagi pemerintah (dinas pendidikan), penelitian ini bisa bermanfaat 

sebagai sumber informasi tentang implementasi kebijakan kurikulum 

adaptif Bahasa Inggris program teknik mesin dan komputer jaringan di 



SMK Mahardika Karangploso Malang. 

E. Penegasan Istilah. 

  Penegasan istilah ini di gunakan untuk memperjelas apa yang akan di 

bicarakan pada  topik pembahasan dalam  tesis ini. Berikut hal-hal yang perlu di 

pahami yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini. 

a. Implementasi Kebijakan adalah proses untuk memastikan terlaksananya 

suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. 

b. Kurikulum Adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar 

pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyelesuaikan diri atau 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, 

lingkungan kerja serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Departemen 

Pendidika Nasional). 

c. TPM adalah Teknik Permesinan. 

d. TKJ adalah Teknik Komputer  dan Jaringan. 

 

 

 

 

 

 



 


