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ABSTRAK 
 

Ari Mustofa, S 810908103.2009.  Proses pelaksanaan praktik m esin CNC ( 
Milling ) untuk m eningkatkan m utu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
YP Colomadu Karanganyar. Tesis Program Teknologi Pendidikan Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk memperoleh gambaran proses 
pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) untuk meningkatkan mutu lulusan 
program Keahlian Pemesinan di SMK YP Colomadu Karanganyar, 2) Untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses 
pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) untuk meningkatkan mutu lulusan 
program Keahlian Pemesinan di SMK YP Colomadu Karanganyar, 3) Untuk 
mengetahui bagaimanakah hasil pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) di 
SMK YP Colomadu Karanmganyar dalam upaya meningkatkan mutu lulusan agar 
lulusannya bekerja sesuai dengan kom petensi yang dimilikinya.   
 Penelitian ini dilaksanakan di SMK YP Colomadu Karanganyar. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif proses pelaksanaan praktik mesin CNC Milling untuk meningkatkan 
mutu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YP Colomadu Karanganyar. 
Pengumpulan data diperoleh dari Ketua yayasan, Kepala sekolah, Wakil kepala 
sekolah, Instruktur Sekolah, instruktur Dunia kerja, dan siswa. Pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara mendalam dan teknikm dokumentasi. Proses 
keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi, reviu informan, perpanjangan 
pengamatan dan meningkatkan ketekunan. Analisis data menggunakan model 
interakt if dengan kegiatan pokok yaitu mengumpulkan data, melakukan reduksi 
data, m nyajikan data dan menarik kesimpulan. 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ; 1) Proses pelaksanaan praktik 
mesin CNC Milling untuk meningkatkan mutu lulusan di SMK YP Colom adu 
karanganyar dengan cara; a) melaksanakan prakt ik mesin CNC Milling pada kelas 
XI dan kelas XII. Pelaksanaan praktik mesin CNC Milling untuk kelas XI bekerja 
sama dengan Institusi pasangan  yaitu BBLKI Surakarta selama 1 bulan 
sedangkan pelaksanaan praktik mesin CNC Milling untuk kelas XII dilaksanakan 
di SMK YP Colomadu karanganyar dengan menggunakan mesin CNC Milling 
Siemens model sinum eric 802c, b) Dalam proses praktik mesin CNC Milling 
untuk kelas XII selain siswa prakt ik di SMK YP Colomadu untuk mengenal 
produk mesin CNC Milling dilakukan magang dengan industri selama 1 minggu, 
c) Dalam program kerjasamam antara dunia industry ada kesepakatan kejelasan 
tentang isi, waktu dan model penyelengggaraan program, d) Dalam proses 
singkronisasi dilakukan melalui pendekatan optimasi, dimanan disepakati 
berbagai jenis pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin CNC yang akan 
dibekalkan di sekolah dan di industry, e) Pola penyelenggaraan dan 
pembimbingan siswa praktik selama praktik kerja di dunia industry, siswa 
dibimbing langsung oleh instruktur dunia kerja, sedangkan guru hanya sebagai 
pembimbing non teknis. 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
dalam proses pelaksanaan prakt ik mesin CNC (Milling) untuk meningkatkan 
mutu lulusan SMK YP Colomadu Karanganyar ; a) faktor yang mendukung : 
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Kesiapan komponen sekolahan, tingkat kemampuan siswa, manajemen yang baik, 
part isipasi dunia kerja. b) faktor yang menghambat ; Penyusunan jadwal 
pelaksanaan praktik di DU/DI, sarana dan prasarana yang kurang 
memadahi,proses pembimbingan, proses sinkronisasi. 3) hasil pelaksanaan praktik 
mesin CNC mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat  dari uji kompetensi yang 
dilakukan pada kelas XI dan uji kompetensi yang dilaksanakan pada kelas XII. 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mengajukan saran sebagai berikut 
: 1) Kepada pihak SMK YP Colomadu Karanganyar; a) Koordinasi dan 
kom unikasi yang sudah berjalan baik antara sekolah dan dunia usaha atau dunia 
industri dan majelis sekolah untuk dapat dipertahankan. b) Perlunya evaluasi dan 
monitoring tentang proses pelaksanaan praktik mesin CNC secara terpadu dan 
berkelanjutan dan c) Pihak sekolah harus senant iasa melakukan pendekatan untuk 
mengajak part isipasi lebih dalam kepada dunia industry agar tercipta suatu 
kerjasama yang lebih baik tentang lowongan pekerjaan. 2) Kepada pihak 
pemerintah hendaknya ada upaya yang nyata dan berkelanjutan untuk bisa 
memberikan rangsangan kepada kalangan industry agar mereka termotivasi untuk 
terlibat secara emosional dalam pelaksanaan praktik mesin CNC. 3) Kepada dunia 
insustri atau dunia usaha supaya lebih memperhatiakan terhadap program 
pelatihan mengenai prakt ik mesin CNC.karena dunia kerja memerlukan tenaga 
yang professional yang berkompeten pada bidangnya. Dengan suatu cara yang 
kongkrit yaitu ikut membahas pada saat penyusunan program. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia yang berkualitas merupakan ujung tombak kemajuan bangsa. 

Negara-negara yang maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, Cina, 

jepang, Korea Selatan, Singapura sampai Malaysia telah menjadikan pendidikan 

sebagai factor strategis dalam menciptakan kemajuan bangsanya. Pendidikan yang 

berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, dengan 

indikator berkualifiksi ahli, terampil, kreatif, inofatif,  berkualitas , produkt if, serta 

memiliki attitude (sikap dan perilaku) yang positif. Hal tersebut mendorong suatu 

Negara menjadi Negara yang maju dan pesat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  Sekolah Menengah Kejuruan sebagai institusi yang 

menyiapkan tenaga kerja dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagai mana 

yang diharapkan oleh dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, 

memiliki daya adaptasi dan daya saing tinggi. Atas dasar itulah maka 

penyelenggara pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan  harus disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. 

Sesuai dengan tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan maka Sekolah 

Menengah Kejuruan  harus selalu meningkatkan relevansi pendidikan yang 

dilaksanakan agar sejalan dengan tuntutan dunia kerja serta tuntutan kehidupan 

masyarakat yang berkembang secara terus menerus. Dalam rangka meningkatkan 

relevansi antara pendidikan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah 
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mengeluarkan kebijaksanaan link and m atch. Melalui kebijaksanaan ini , 

diperkuat keterkaitan antara pendidikan dan industri serta dunia usaha dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian serta sert ifikasi pendidikan dan pelatihan 

yang relevan dengan kebutuhan ekonomi. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk 

menciptakan keadaan agar keluaran pendidikan  sepadan dengan kebutuhan 

berbagai sektor pembangunan akan tenaga ahli yang terampil sesuai dengan 

jumlah mutu dan sebarannya. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pendidikan dilakukan 

dengan sistem ganda, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang 

memadukan antara pembekalan aspek normatif, adatif dan dasar produktif di 

sekolah, dengan pembekalan aspek produkt if serta spesialisasi di Dunia 

Usaha/Industri (DU/DI). Salah satu alasan utama perlunya keterlibatan dunia 

usaha/industri pada proses kegiatan belajar mengajar pada SMK, adalah sulitnya 

membentuk budaya dan etos kerja pada siswa bila Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) hanya diselenggarakan disekolah.  

 Tiga pilar kebijakan strategis pembangunan pendidikan adalah 

meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Dengan upaya 

pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan tata kelola, akuntabilitas 

dan citra public pengelolaan pendidikan dan tersedianya sarana dan prasarana 

yang mendukung. Bidang pendidikan mempunyai peranan yang pent ing didalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang berguna bagi pembangunan. Dalam 

rangka menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berperan aktif didalam 

pembangunan,pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional secara terus 
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menerus berupaya meningkatkan peranannya melalui berbagai kebijakan tentang 

penyelenggaraan sistem pendidikan. 

Berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan berkeinginan agar 

lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perubahan social ekonomi dan 

kemajuan industri menuntut lulusan pendidikan kejuruan sesuai dengan 

persyaratan keahlian , artinya siswa dapat ditempatkan pada kedudukan sesuai 

dengan kompetensinya, hal ini mengandung makna adanya perubahan pada 

system pelaksanaan pendidikan kejuruan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam 

perencanaan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) harus 

memperhatilkan : (1) tugas pokok yang akan dilakukan di dunia kerja bagi 

lulusannya, (2) kemampuan teori dan praktek yang dipersyaratkan bidang 

pekerjaan tertentu, serta (3) seberapa besar frekuensi kompetensi itu dilakukan 

pada bidang pekerjaannya. 

Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) sebagai bentuk satuan pendidikan 

kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 15 UU SISDIKNAS, 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama 

untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara rinci misi penyelenggaraan SMK 

adalah : (1) menyiapkan siswa untukmemasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesionalisme, (2) menyiapkan siswa agar mampu 

memilih karier,mampu berkompetensi,(3) menyiapkan tenaga kerja terampil 

tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan kerja saat ini dan masa mendatang, 

serta (4) menyiapkan tamatan agar menjadi warga Negara yang produktif,siap 

saing,beradaptasi secara aktif. 
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Pertambahan lulusan SMK dengan daya serap dunia kerja tidak seimbang. 

Ketimpangan antara keduanya dapat disebabkan berbagai faktor, antara lain: 

rendahnya kualitas lulusan,kualifikasi lulusan tidak sesuai atau daya serap kerja 

yang rendah. Akhir-akhir ini tudingan banyak diarahkan pada rendahnya mutu 

kualitas lulusan. Rendahnya kualitas lulusan disinyalir karena program 

pembelajaran dan praktek yang diselenggarakan di SMK selalu tertinggal dengan 

kenyataan dilapangan. 

Keberhasilan SMK dapat diukur dari seberapa besar para lulusan dapat 

terserap lapangan kerja. Realitasnya bahwa baru 33,33% lulusan SMK bekerja 

sesuai keahliannya ( Depdikbud,1994:3). Kesulitan utama untuk mendapat 

pekerjaan itu disebabkan karena kesenjangan antara ketrampilan yang dimiliki 

dengan tuntutan keahlian yang dibutuhkan. Pada tahun 2008 jumlah industry di 

jawa tengah tercatat sebanyak 644.276 unit usaha yang terdiri dari industry besar 

778 unit usaha dan industry kecil dan menengah 645.054 unit  usaha dengan 

tenaga kerja yang terserap di industry sebesar 566.946 orang dan 2.569.821 orang 

terserap di industry kecil ( Aliyud Darojat, 2009 : 1). Dari data diatas dunia 

pendidikan khususnya SMK dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu 

mengisi lowongan pekerjaan dengan mengacu pada kompetensi yang dimiliki. 

Harapan untuk meningkatkan mutu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

 ( SMK ) dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan mutu kom petensi lulusan 

sesuai dengan program keahlian yang dimiliki. Dalam UU Nom or 20 tahun 2003 

pasal 57 ayat 1 ditegaskan bahwa evaluasi atau penilaian dilakukan dalam rangka 

pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 
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penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Atas dasar 

itulah maka penyelenggaraan praktek pada Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) 

diharapkan dapat mengembangkan fungsi dan sarana kendali mutu pendidikan 

pada SMK sekaligus untuk menumbuh kembangkan system nilai dan ukuran 

keberhasilan pendidikan SMK yang nantinya akan menciptakan lulusan yang 

kom peten dibidangnya.  

Untuk mengetahui sejauhmana siswa peserta pendidikan telah mencapai 

kemampuan yang ditetapkan perlu diadakan pengujian secara sistematis dan 

menyeluruh terhadap proses dan hasil baik kerja,ketika belajar di sekolah maupun 

ketika belajar melalui bekerja langsung di institusi pasangan. Pengujian terhadap 

siswa diart ikan sebagai proses pengukuran dan menafsirkan hasil terhadap 

kom petensi yang harus dikuasai, sedangkan sertifikasi diart ikan sebagai proses 

pengakuan keahlian dan kewenangan seseorang dalam melaksanakan tugas 

tertentu melalui suatu proses pengujian keahlian yang mengacu pada standart  

keahlian yang berlaku dan diakui di lapangan kerja.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 pasal 64 

bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik harus dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam 

bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas, yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya dalam 

peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar 
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peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan 

berdasarkan standar penilaian yang berlaku secara nasional.  

Atas berbagai pemikiran tersebut diatas , maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai opt imalisasi proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) untuk 

meningkatkan mutu lulusan program Keahlian Pemesinan, dengan harapan dapat 

memberikan manfaat besar terutama bagi SMK YP Colomadu  Karanganyar 

B. Fokus Masalah 

Dengan berbagai dasar pemikiran dan fenomena awal di sekolah 

khususnya di SMK YP Colomadu Karanganyar berkenaan dengan proses 

pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) , Maka dapat  diidentifikasi 

permasalaha sebagai berikut: 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YP Colomadu Karanganyar pada 

tahun ajaran 2009/2010 secara formal telah melaksanakan praktek mesin CNC 

(Milling), namun apakah proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) 

tersebut dapat betul-betul mengukur kemampuan hasil belajar siswa terutama 

kom petensi keahlian pemesinan yang dimiliki oleh siswa program keahlian teknik 

pemesinan  di SMK YP Colom adu Karanganyar. 

1. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) YP Colomadu Karanganyar merupakan 

lembaga pendidikan kejuruan dalam kategori baik dari sisi fasilitas, 

sumberdaya manusia serta kualitas masukan, dalam pelaksanaan program 

pendidikan dan latihan masih menemui hambatan terutama berkaitan model 

pembelajarannya. 
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2. Mengamati realita tentang pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) pada 

awal kegiatan dan selama pelaksanaan praktek selalu disertai dengan kendala 

dan hambatan khususnya berkaitan dengan pemrograman mesin .  

3. Hasil praktek yang diharapkan mampu mengisi lowongan pekerjaan yang 

menuntut professionalisme para pelamarnya sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya.  

C. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) untuk 

meningkatkan mutu lulusan program Keahlian Pemesinan  SMK YP Colom adu 

Karanganyar pada tahun ajaran 2009/2010 ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan 

praktek mesin CNC (Milling) untuk meningkatkan mutu lulusan program 

Keahlian Pemesinan SMK YP Colomadu Karanganyar. 

3. Bagaimanakah hasil pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) dalam 

meningkatkan mutu lulusan program Keahlian Pemesinan  SMK YP Colom adu 

Karanganyar. 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari Penelitian ini adalah untuk mendapat  tindak lanjut 

berupa kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat, sehingga proses pelaksanaan 

praktek mesin CNC (Milling) untuk meningkatkan mutu lulusan program 

Keahlian Pemesinan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua unsur, baik para 
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siswa, pihak sekolah, dunia usaha atau industri (DU/DI), pemerintah maupun 

masyarakat. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh gambaran proses pelaksanaan praktek mesin CNC 

(Milling) untuk meningkatkan mutu lulusan program Keahlian Pemesinan di 

SMK YP Colom adu Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) untuk meningkatkan mutu 

lulusan program Keahlian Pemesinan di SMK YP Colomadu Karanganyar. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah hasil pelaksanaan praktek mesin CNC 

(Milling) di SMK YP Colomadu Karanmganyar dalam upaya meningkatkan 

mutu lulusan agar lulusannya bekerja sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya.  

E.  Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat secara praktis maupun 

teoritis. 

1. Manfaat secara praktis. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

a. Memberikan dorongan  bagi SMK YP Colomadu Karanganyar khususnya 

dalam hal proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) untuk 

meningkatkan mutu lulusan program Keahlian Pemesinan. 
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b. Dapat Dijadikan bahan masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional 

khususnya Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai upaya 

penyempurnaan kurikulum pada program keahlian teknik pemesinan. 

2. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat  memperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

a. Mampu memberikan sumbangan teori pada proses pelaksanaan praktek mesin 

CNC (Milling) untuk meningkatkan mutu lulusan program Keahlian 

Pemesinan 

b. Menambah khasanah keilmuan terutama berkenaan dengan pelaksanaan proses 

pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) untuk meningkatkan mutu lulusan 

program Keahlian Pemesinan  

c. Dapat dipakai sebagai bahan kajian lebih mendalam bagi penelitian –penelitian 

lanjutan yang sifatnya lebih luas dan mendalam baik dari sisi wilayah maupun 

substansi permasalahannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

 

1. Pendidikan Kejuruan    

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang membekali anak didik 

dengan suatu ketrampilan tertentu agar para lulusan siap memasuki lapangan 

kerja. Calhoun & Finch ( 1982 : 12 ) Mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan 

sebagai suatu proses penyiapan tujuan untuk bekerja dan meningkatkan potensi 

tenaga kerja. Unityed states congress yang dikutip oleh slamet PH ( 1991 :1 ) 

menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara 

langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk pekerjaan tertentu atau 

untuk pertambahan karier seseorang.  

Dari berbagai pendapat diatas sdapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kejuruan merupakan pendidikan yang membantu mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik sebagai persiapan untuk bekerja atau melanjutkan pada 

jenjang yang lebih tinggi. Senada  dengan penjelasan tersebut Wenrich  ( 1974 : 

12 ) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan melibatkan semua aspek ranah 

yang terdapat pada seseorang ,yaitu ketrampilan motirik,kognitif dan afektif 

dengan memperlihatkan sikap dan nilai kerja. 

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 UU SISDIKNAS merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan menengah 

kejuruan adalah sebagai berikut: 

Tujuan umum: 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang 

Maha esa, 
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b. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang 

beraklak mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,demokratis dan 

bertanggung jawab. 

c. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan 

kebangsaan, memehami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa 

Indonesia. 

d. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan hidup serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif 

dan efisien 

Tujuan Khusus: 

1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif,mampu bekerja 

sendiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada didunia usaha dan dunia 

industry sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kom petensi 

dalam program keahlian yang dipilihnya./ 

2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih 

dalam berkompetensi, beradaptasi dilingkungan kerja, dan 

mengembangkan sikap professional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. 

3) Membekali peserta didik dengan kom petensi-kompetensi yang sesuai 

dengan program keahlian yang dipilihnya. 

 

2. Pendekatan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan 

Dalam pedoman kurikulum SMK ( Depdikbud 1997 : 4 ) dinyatakan bahwa 

untuk mencapai mutu ketrampilan tamatan yang berkualitas, proses pembelajaran 

di SMK dapat menerapkan pendekatan berbasis kompetensi ( competency based 

learnming),pembelajaran yang berbasis produksi(production based learning), 

pembelajaran tuntas( mastery learning) dan belajar penemuan(discovery-inquiry) 

 

 

3. Relevansi dan Kualitas Tam atan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
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Ciri yang membedakan antara pendidikan kejuruan dengan jenis pendidikan 

umum ,yaitu bahwa pendidikan kejuruan berorentasi pada penyiapan peserta didik 

untuk memasuki lapangan kerja, maka salah satu tolok ukurnya rentang waktu 

memperoleh pekerjaan, keberhasilan ditempat  kerja serta tamatan tersebut mampu 

berkembang ditempaty kerjanya. Daya serap lulusan oleh lapangan pekerjaan 

merupakan salah satu ketentuan dalam pelaksanaan kurikulum dan bahkan 

menjadi salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

4. Profil Kom petensi  Lulusan Program Keahlian Teknik Perm esinan 

Johson ( dalam Suparno 2000: 22 ) menyatakan bahwa pengajaran 

berdasarkan kompetensi merupakan suatu system dimana siswa baru dianggap 

telah menyelesaikan pelajaran apabila ia telah melaksanakan tugas yang dipelajari 

untuk melakukannya. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap merupakan jalan atau 

essensial enambler untuk suatu perbuatan (performance).Kompetensi sebagai 

perbuatyan yang rasional yang secara menegaskan memenuhi tujuan dalam 

kondisi yang diinginkan. Dikatakan performance yang rasional, karena orang yang 

melakukannya harus mempunyai tujuan dan ia tahu apa dan mengapa ia berbuat 

demikian. 

Untuk melakukan/melaksanakan kompetensi seseorang memerlukan 

pengetahuan khusus,ketrampilan proses,dan sikap. Kompetensi yang satu berbeda 

dari kompetensi yang lain dalam hal jumlah bagian-bagiannya. Ada kom petensi 

yang lebih bergantung pada pengetahuan dan ada yang lebih tergantung kepada 

proses. 

Kompetensi dirumuskan sebagai kecakapan yng disyaratkan untuk dapat 

melakukan suatu pekerjaan dengan standart  tertentu. Dalam menghadapi dunia 

yang penuh tangtangan diperlukan kemampuan yang bersifat generic yang disebut 

kom petensi transfersal, yang melintas batas disiplin ilmu dan melintas berbagai 

sector kehidupan manusia. Untuk menguasai kompetensi tersebut, diperlukan 
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lebih daripada hanya penguasaan pengetahuan, melainkan mobilisasi seluruh 

sumber yang ada pada dirinya 

 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir pada penelitian ini di awali dengan bentuk penelitian yang 

mengacu pada deskripsi lapangan serta output pendidikan yang berlangsung 

dalam objek penelitian. Dalam hal ini pelaksanaan Uji Kompetensi yang 

dilaksanakan di SMK Negeri 2 Karanganyar. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan 

untuk menghasilkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu.Keberadaan uji kompetensi diharapkan dapat mengembangkan fungsi dan 

sarana kendali mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan sekaligus 

menghasilkan peserta didik yang kompeten di bidangnya. 

Pelaksanaan Uji Kompetensi diharapkan dapat memotivasi sekolah agar 

selalu meningkatkan mutu dan hasil lulusannya serta meningkatkan mutu 

pendidikan dan prestasi lulusan keberhasilan lulusan. 

Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Uji Kompetensi SDM Guru 

Materi Kompetensi 

Mitra Kerja 

Pembelajaran  

berbasis kompetensi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan uji 

kom petensi dalam upaya meningkatkan lulusan program keahlian teknik 

pemesinan pada SMK Negeri 2 Surakarta.  Untuk mendapatkan data yang lebih 

lengkap, mendalam dan dapat memberikan jawaban yang tepat  terhadap 

permasalahan yang diajukan digunakan pendekatan kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif lebih banyak mempertanyakan bagaimana atau 

mengapa, sebab proses terjadinya sesuatu yang lebih pent ing dan bermakna 

daripada adanya sesuatu. Ada dua pert imbangan pokok mengapa penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. 

Pertama, model pelaksanaan uji kompetensi melibatkan perilaku manusia, 

dimana perilaku manusia hakekatnya dipengaruhi oleh latar belakang perilaku 

sendiri,oleh karenanya penelitian harus dilaksanakan dengan latar belakang alami. 

Kedua, dalam mengkaji permasalahan yang ada kaitannya dengan manusia, 

peneliti relative kesulitan dalam memahami kerangka dan ruang lingkup manakala 

subjek penelitian menginterprestasikan pikirannya, perasaan dan perilakunya. 

Dalam pelaksanaan uji kompetensi melibatykan individu-individu sebagai 

pelaksana baik dari institusi sekolah maupun dunia industry. Peneliti harus dating 

sendiri dan melibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran dan uji 

kom petensi itu sendiri. Pemahaman yang mendalam mengenai hal itu lebih tepat 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

 

B. Tem pat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK Negeri 2 

Karanganyar. Hasil penelitian ini diharapkan benar-benar akan member manfaat 

bagi instansi terkait dalam pengembangan uji kompetensi dalam upaya 
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meningkatkan mutu lulusannya. Adapun waktu penelitian mengikuti scedul 

sebagai berikut: 

 

No Jenis Kegiatan Alokasi Waktu 

1 Penyusunan proposal penelitian Januari s/d Februari 2009 

2 Pengurusan perijinan Februari s/d Maret  2009 

3 Penyusunan Kajian pustaka Maret s/d April 2009 

4 Pengumpulan data penelitian Maret s/d Mei 2009 

5 Penyusunan laporan penelitian Juni s/d Juli 2009 

6 Penggandaan laporan Agustus 2009 s/d Selesai 

 

 

C . Bentuk dan Strategi Penelitian 

 

1. Bentuk penelitian 

Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Winarno Surahmad (1994: 139) berpendapat  bahwa penyelidikan 

deskriptif adalah penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada 

pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut diatas  penelitian ini akan 

mendeskripsikan tentang pelaksanaan uji kompetensi program keahlian teknik 

pemesinan sebagai upaya peningkatan mutu lulusan  di SMK Negeri 2 

Karanganyar. 

Di tinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kasus 

atau studi kasus . Winarno Surakhmad ( 1994 : 143 ) berpendapar bahwa: “ studi 

kasus merupakan jenis metode jenis metode diskript if yang memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara intensif dan mendetail”. Subyek yang diteliti terdiri dari 

satu unit  yang dipandang sebagai kasus. 

Adapun alasan penggunaan metode diskript if dengan pendekatan studi 

kasus adalah : 

1. Masalah yang diteliti merupakan masalah yang ada pada saat sekarang. 
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2. Penelitian ini bersifat memecahkan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan obyek penelitian pada masa sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 

3. Masalah yang diteliti merupakan masalah yang berhubungan dengan 

kegiatan pelaksanaan uji kompetensi kejuruan pada program keahlian 

teknik pemesinan di SMK Negeri 2 Karanganyar. 

 

2. Strategi  penelitian 

 Untuk mengkaji permasalahan penelitian diperlukan suatu pendekatan 

melalui pemilihan strategi penelitian yang tepat. Strategi yang dipilih oleh peneliti 

akan digunakan untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk 

menyajikan hasil penelitian serta pemilihan instrument  peneliti yang akan 

dipergunakan untuk mengumpulkan informasi. 

Menurut M. Aslan Suhudi ( 1991: 38) strategi penelitian dibedakan atas 

pendekatan kualitatif, pendekatan kuant itatif dan kombinasi antara pendekatan 

kualitatif dan kuant itatif. Masing-masing pendekatan tersebut mempunyai 

perbedaan dalam hal teknis penelitian. Peelitian kualitatif lebih menekankan pada 

diskripsi atau penjelasan dalam prosesnya, sedangkan penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada jumlah angka-angka tertentu. 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan ini peneliti 

memperoleh data dari kancah yang berlatar belakang alamiah yang berupa kata 

tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini 

juga lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara 

mendalami fenomena yang ada, sehingga diperoleh deskripsi dan penjelasan 

tentang pelaksanaan uji kompetensi. 
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D.  Sumber Data 

Menurut H.B Sutopo (1996:54) bahwa” sumber data dalam penelitian 

kualitatif bias berupa orang, peristiwa dan lokasi, benda, dokumen atau arsip”. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa sumber data dalam penelitian ini 

sangat beragam. Oleh karena itu ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis 

data sangat penting, karena akan dapat menentukan ketepatan dan kelayakan data 

yang diperoleh.  

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan 

Yaitu seorang yang dipandang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji 

dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti berupa kata-

kata. Informan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah informan yang benar-

benar mengetahui permasalahn sihingga dioperoleh data yang objekt if, yaitu: 

1. Kepala SMK Negeri 2 Karanganyar. 

2. Ketua program teknik pemesinan SMK Negeri 2 Karanganyar. 

3. Siswa kelas XII Program keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 2 

Karanganyar. 

 

2. Peristiwa dan Lokasi 

Kegiatan penelitian kualitatif tidak lepas dari wawancara dan observasi yang 

akan melibatkan tempat,pelaku dan peristiwa yang terjadi. Adanya peristiwa 

mengakibatkan peneliti dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara 

lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. 

Tempat dan lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan 

penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bias dimanfaatkan 

oleh peneliti. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelityian adalah SMK 

Negeri 2 Karanganyar. 
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3. Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data tambahan, bukan hanya tulisan saja, 

tetapi juga berupa rekaman, gambar atau benda yang berkaitan dengan suatu 

aktivitas atau peristiwa tertentu. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini 

antara lain : rekaman hasil wawancara, data tentang pelaksanaan uji kompetensi, 

data-data penilaian uji kom petensi dan data lain yang dapat memberikan 

keterangan tambahan tentang pelaksanaan uji kompetensi. 

E. Teknik Sampling (Cuplikan) 

Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi atau memfokuskan 

permasalahan agar pemilihan sample lebih mengarah pada tujuan penelitian. 

H.B Sutopo ( 1996 : 52 ) mengatakan bahwa” Teknik cuplikan merupakan suatu 

bentuk kasus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang 

mengarah pada seleksi” 

 Cuplikan dalam penelitian ini bersifat purposive sampling, dimana peneliti 

cenderung memilioh informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah-masalah sehubungan 

dengan permasalahan secara mendalam. Namun demikian  informan yang dipilih 

dapat menunjuk informan lain yang lebih tahu, maka informan dapat berkembang 

sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh data. 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan 

data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dengan menggunakan alat-

alat atau instrument  pengumpul data.setiap penelitian memerlukan data yang 

obyektif karena data merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang akan 

menentukan apakah penelitian t ersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. Oleh 

karena itu peneliti harus memperhatikan cara atau teknik pengumpulan data yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data.  

Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini, yaitu: 
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1. Pengamatan ( Observasi ) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian dan mencatat fenomena yang diselidiki melalui 

penglihatan dan pendengaran. Dalam hal ini , peneliti melakukan kegiatan 

pengamatan secara langsung dan memperhatikan secara cermat  tentang 

pelaksanaan uji kompetensi di SMK Negeri 2 Karanganyar. 

 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari 

informan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Data yang dikumpulkan 

dari wawancara merupakan data penguat bagi penemuan data yang dikumpulkan 

dengan pengamatan, sekaligus data-data lain yang diperlukan untuk mendukung 

penjelasan tentang permasalahan penelitian. 

Sumber data dan data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini melalui 

kegiatan wawancara, yaitu: 

a) Kepala sekolah SMK Negeri 2 Karanganyar, untuk memperoleh 

informasi tentang pelaksanaan uji kom petensi. 

b) Ketua program teknik pemesinan, untuk memperoleh informasi dan 

masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan uji kom petensi 

c) Siswa kelas XII teknik pemesinan yanmg melaksanakan uji 

kompetensi, untuk memperoleh informasi mengenai uji kom petensi 

dan masalah yang dihadapinya 

d) Perusahaan atau instansi dari luar yang berfungsi sebagai verifikator 

dalam pelaksanan uji kompetensi sehingga mendapatkan informasi 

tentang pelaksanaan uji kompetensi dan sejauh mana peranan uji 

kompetensi dalam upaya meningkatkan prestasi lulusan 
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3.Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan 

dokumen yang ada.misalnya data tentang kegiatan pelaksanaan uji kom petensi 

dan tentang system penilaian uji kompetensi, data tentang peserta uji 

kom petensi,data tentang prosedur uji kompetensi, data tentang hasil kerja uji 

kom petensi dan data-data yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

G. Validitas Data 

Agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, maka validitas data sangat penting digunakan. Penelitian ini 

menggunakan trianggulasi  dan reviu informan untuk menjamin validitas data. 

1. Triangulasi 

Menurut Lexy j Moleong ( 1997;178 ) “Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” Patton sepert i 

yang dikutif H.B Sutopo (1996:70) membedakan empat  macam teknik 

trianggulasi data sebgai cara untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian 

kualitatif , yaitu: 

a. Trianggulasi data atau sumber, yaitu teknik trianggulasi yang 

mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data wajib 

menggunakan berbagai sumber data yang tersedia 

b.  Trianggulasi metode, yaitu jenis trianggulasi yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data sejenis tetapi berbeda teknik atau metode 

pengumpulannya. 

c. Trianggualsi peneliti yaitu hasil penelitian yang bias diuji 

validitasnya oleh beberapa peneliti 

d.   Trianggulasi teori yaitu trianggulasi dengan cara menggunakan 

perspektif  lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan. 
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Jenis trianggulasi yang digunakan untuk mencapai validitas data dalam 

penelitian ini adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. 

Trianggulasi sumber digunakan untuk mengumpulkan data sejenis dengan 

menggunakan berbagai sumber data yang berbeda, yaitu antara lain: 

a. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan uji kom petensi 

peneliti memanfaatkan nara sumber yang berbeda yaitu siswa 

program teknik pemesinan sebagai peserta uji dan verifikator penilai 

uji kompetensi. 

b.  Untuk memperoleh informasi tentang hambatan-hambata dan 

permasalahn uji kompetensi , peneliti memanfaatkan sumber yang 

berbeda yaitu siswa dan kepala sekolah. 

c. Untuk memperoleh informasi tentang peranan uji kompetensi dalam 

upaya meningkatkan prestasi lulusan, peneliti menggunakan nara 

sumber yang berbeda yaitu kepala sekolah dan ketua program teknik 

pemesinan. 

Trianggulasi metode dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik pengumpulan  data yang 

berbeda, yaitu: 

a. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa 

wawancara mengenai pelaksanaan uji kompetensi, dan hasilnya 

dediuji dengan metode observasi terhadap pelaksanaan uji 

kompetensi di lapangan secara langsung 

b.  Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa 

dokumen tentang pelaksanaan uji kompetensi kemudian dicek 

kebenarannya melalui wawancara  dengan siswa dan ketua program 

keahlian teknik pemesinan. 
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2. Reviu Informan  

Reviu informan merupakan suatu pengembangan validitas yang perlu 

dilakukan dalam penelitian kualitatif.pada penyususnan laporan ,walaupun 

belumutuh perlu dikomunikasikan dengan informan, khususnya yang dipandang 

sebagai key person. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang 

telah disusun merupakan pernyataan atau diskripsi sajian yang bisa disetujui. Hal-

hal yang perlu dikomunikasikan dalam hal penelitian ini adalah: pelaksanaan uji 

kom petensi, hambatan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan peranan uji 

kom petensi dalam upaya meningkatkan prestasi lulusan program keahlian teknik 

pemesinan dan lain –lain hal-halyang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

H. Teknik Analisi Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif yang prosesnya 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 

wawancara, pengamatan yang tertulis dalam catatan lapangan,dokumen pribadi, 

dokumen resmi dan sebagainya. 

Untuk lebih jelasnya, proses analisis dengan metode interaktif dapaty 

digambarkan sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pengumpulan data Sajian data 

Penarikan kesimpulan 

(Verifikasi) 

Reduksi data 
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       ( Sumber ; Mattew B Miles & A. Michael Huberman 1992:20) 

a. Pengumpulan data 

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data 

yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Pengumpulan data dilaksanakan selama data yang diperlukan belum 

memadai dan akan dihent ikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai 

dalam mengambil keputusan. 

 

 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, memfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. Proses ini 

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian . bahkan prosesnya diawali 

sebelum pelaksanaan pengumpula data. Pada waktu pengumpulan data 

berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data 

yang diperoleh dilapangan. Dalam penyusunan ringkasan tersebut peneliti juga 

membuat coding, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahn dan 

juga menulis memo.Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir 

penelitian ini.  

c. Penyajian Data 

Sebagai proses analisis data selanjutnya, inti dari penyajian data ini adalah 

mengorganisis informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam 

menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam menyusun 

penggambaran proses dan fenomena yang ada pada obyek penelitian. Untuk 

mempermudah penyajian data ini digunakan pengelompokan data, jaringan kerja 

berkaitan kegiatan laporan. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara 

teratur dan akhirnya peneliti dapat melihat fenomena itu berhubungan denga teori 

yang releva.  
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d. Menarik  Kesimpulan 

Merupakan  analisis rangkaian pengolahan data yang berupa gejala kasus 

yang terdapat di lapangan. Penyusunan cacatan, pola dan arahan sebab akibat di 

lakukan secara teratur. Artinya kesimpulan akhir yang ditulis merupakan 

rangkaian keadaan dari yang belum jelas kemudian meningkat  sampai pada 

pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis terhadap 

fenomena yang ada. Disamping itu dalam penarikan kesimpulan peneliti juga 

mendiskusikan permasalahan dengan pihak-pihak yang relevan yang akhirnya 

terjadi sebuah kesepakatan kesimpula. 

 

 

I.  Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian merupakan tahapan – tahapan yang di tempuh dalam 

penelitian awal sampai akhir. Dalam kegiatan ini di mulai sejak pembuatan 

proposal penelitian, mengurus perijinan, pelaksanaan penelitian di lapangan, 

analisis data dan pembuatan laporan serta penggadaaan laporan.  

Penjelasan mengenai tahapan penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap ini kegiatannya adalah merencanakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. 

 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Setelah semua persiapan penelitian sudah cukup, kemudian peneliti terjun 

ke lapangan untuk pengumpulan data yang akan mendukung tujuan penelitian. 

3. Tahap Analisis Data Awal 
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Analisis data awal di lakukan untuk mengetahui apakah data yang telah di 

kumpulkan tersebut sesuai dengan yang di harapkan. Sehingga akan dapat  di 

ketahui mana data-data yang di perlukan dan data yang tidak di perlukan. 

4. Tahap Analisis Data Akhir 

Data yang di analisis dalam tahap ini adalah seluruh data yang di peroleh 

dalam pengumpulan data dan merupakan data yang sangat mendukung tujuan 

penelitian. 

5. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Setelah semua data di analisis dengan teknik analisis yang sesuai dengan 

penelitian kualitatif, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpyulan/verifikasi dari 

apa yang di hasilkan dalam analisis data tersebut. 

6. Tahap Penulisan Dan Penggandaan Laporan 

Dalam tahap ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan 

hasil yang di capai di tulis dan di laporkan kepada pihak – pihak yang 

berkepentingan dan bentuk laporan harus sesuai dengan aturan yang sudah di 

tetapkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Pendidikan Kejuruan 

1. Konsep Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa 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. 

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Menengah 

Kejuruan merupakan pendidikan yangmengutamakan kemampuan peserta didik 

untuk dapat  bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi dilingkungan 

kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan diri dikemudian hari. 

Menurut Djojonegoro (1986:20) mengatakan bahwa pendidikan menengah 

kejuruan mengembangkan empat misi pokok, yaitu : a.  menyiapkan tenaga kerja 

terampil untuk mengisi keperluan pembangunan, b. menyiapkan tenaga kerja 

terampil tingkat menengah yang berkualitas profesional, yang diharapkan dapat 

berperan sebagai faktor keunggulan industri Indonesia menghadapi persaingan 

global, c.  merubah status warga bangsa Indonesia ( sebagai siswa yang masih 

harus dihidupi ) menjadi aset ekonomi ( sebagai tamatan produkt if dan 

berpenghasilan ), d. memberi pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai bekal 

dasar untuk pengembangan diri tamatan secara berkelanjutan 
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Pendidikan kejuruan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang 

memberi bekal kepada peserta didik dengan berbagai kompetensi untuk 

mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja atau untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yg lebih tinggi. American Vocation Assosiation dalam bukunya Made 

Wena (1996:1) mendefisinikan pendidikan kejuruan sebagai 

educational designed to develop skills,abilities,understanding,sttitudes,work 
habits, and appreciations needed by workers to enter and m ake progress in 
employm ent on useful and productive basis 

(pendidikan kejuruan pada dasarnya bertujuan mengembangkan 

ketrampilan,kemampuan,pemahaman, sikap, kebiasaan kerja dan pengetahuan 

bagi pekerja guna memenuhi dan mengembangkan ketrampilan kerja agar mampu 

menjadi pekerja yang betul-betul berguna dan produktif) 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:18) pendidikan kejuruan didefinisikan 

sebagai pendidikan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan peserta didik 

untuk memesuki dunia kerja tertentu. Sedangkan Calhoun and Finch (1982:12) 

mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan sebagai suatu proses penyiapan yang 

bertujuan untuk bekerja dan peningkatan potensi tenaga kerja. United States 

Congres yang dikutip oleh Slamat PH (1991:7) mengatakan bahwa pendidikan 

kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan 

penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan 

tambahan karier seseorang. Made Wena (1996:1) mendefinisikan pendidikan 

kejuruan sebagai” education designed to develop skill, abilities, understandings, 

attitutedes work habits, and appreciations needed by workers to enter and m ake 

proggress in employm ent on useful and productive basis”  ( pendidikan kejuruan 
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pada dasarnya mengembangkan ketrampilan, kemampuan, pemahaman, sikap, 

kebiasaan kerja dan pengetahuan bagi pekerja guna memenuhi dan 

mengembangkan ketrampilan kerja, agar mampu menjadi pekerja yang betul-betul 

berguna dan produktif). Senada dengan pendapat itu, Evan dan Herr (1978:8) 

pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang 

mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu bidang pekerjaan 

tertentu. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kejuruan merupakan pendidikan yang membantu mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik sebagai persiapan untuk bekerja atau melanjutkan pada 

jenjang yang lebih tinggi. Senada  dengan penjelasan tersebut Wenrich  ( 1974 : 

12 ) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan melibatkan semua aspek ranah 

yang terdapat pada seseorang, yaitu ketrampilan motirik, kognitif dan afektif 

dengan memperlihatkan sikap dan nilai kerja. 

Ciri utama yang membedakan pendidikan kejuruan dengan pendidikan 

umum yaitu orientasinya pada penyiapan peserta didik untuk memasuki dunia 

pekerjaan melalui latihan kerja pada pola magang. Pola latihan ini dilakukan 

untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dari sekolahan ke dunia industri dan 

peserta didik dapat  menambah pengetahuannya. Pendidikan kejuruan diharapkan 

dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dengan tingkat memadahi pada 

berbagai jenis pekerjaan dan jabatan kejuruan serta secara lebih luas akan dapat 

memberikan kelancaran kegiatan disektor ekonomi. 
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Evans & Herr (1978:13) merinci tiga dimensi pokok penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan, yaitu : 1) memenuhi kebutuhan tenaga kerja dimasyarakat, 

2) meningkatkan pilihan profesi bagi peserta didik, dan 3) memberikan motivasi 

untuk mempelajari yang lain. Sedangkan menurut Thorogood (1982:5) dikatakan 

bahwa pendidikan kejuruan memiliki tujuan 1) memberikan bekal ketrampilan 

siswa, 2) membantu peserta didik memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, 

3) memdorong produktifitas ekonomi dan 4) mempersiapkan peserta didik untuk 

mampu memasuki lapangan kerja.  

Dari berbagai pendapat diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pendidikan kejuruan memiliki tugas khusus yaitu membekali peserta didik dengan 

pengetahuan (Knowledge), sikap (attitude) dan ketrampilan (skill) untuk 

memasuki dunia kerja. Hubungan dengan pemenuhan tenaga kerja pendidikan 

kejuruan memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan di sekolah 

ident ik dengan unsur-unsur yang ada di lapangan kerja sehingga peserta didik siap 

menghadapi dunia kerja.  

2. Macam-macam pendidikan kejuruan 

Pendidikan kejuruan terdapat pada jenjang menengah. Oleh karena itu 

pendidikan ini disebut Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK melalui 

peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 1990 pasal 1 ayat  3 tentang pendidikan 

menengah menyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan 

pada jenjang menengah yang menggunakan pengembangan kemampuan siswa 

untuk melaksanakan pekerjaan jenis tertentu. Pendidikan kejuruan sebagai salah 

satu subsistem pendidikan di Indonesia penyelenggaraannya dapat dilakukan di 
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lingkungan persekolahan, pendidikan luar sekolah, maupun pelatihan kerja 

industry. 

 Jenis pendidikan sekolah ada bermacam-macam, diantaranya yaitu: 

a. Teknik bangunan yang terdiri dari teknik konstruksi baja, konstruksi kayai, 

teknik batu dan beton, teknik pekerjaan finishing, teknik gambar bangunan, 

teknik plumbing & sanitasi, manajemen property, tiknik furniture dan interior 

decorator. 

b. Teknik geodesi dan geomat ika yang terdiri dari teknik survey dan pemetaan. 

c. Teknik ketenagalisrikan terdiri dari Teknik transmisi tenmaga listrik, 

pembangkit tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik dan teknik otonasi. 

d. Teknik Informasi dan komunikasi terdiri dari Rekayasa perangkat lunak, 

computer dan jaringan dan multimedia 

e. Teknologi Broadcasting terdiri dari Teknik Siaran Radio, Teknik Siaran 

Televisi,  Broadcasting Radio,  Broadcasting Televisi dan  Periklanan. 

f. Teknik elektronika terdiri dari  Teknik Audio-Video ,  Teknik Elektronika 

Industri,TeknikMekatronik. 

g. Teknik pendingin dan tata Udara terdiri dari  Teknik Pendingin & T ata Udara 

h. Teknik pemesinan terdiri dari  Teknik Mesin Produksi, Teknik Pengelasan,  

Teknik Fabrikasi Logam,  Teknik Gambar Mesin,  Teknik Pemeliharaan 

Teknik industry dan teknik pengecoran logam 

i. Teknik otomot if  terdiri dari Kendaraan Ringan, Sepeda Motor Kecil & Besar 

Perbaikan Bodi & Cat dan  Teknik Alat Berat dan  Ototronik. 
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j. Bisnis dan Manajemen terdiri dari  Administrasi Perkantoran,  Akuntansi, 

pemasaran,  Perbankan,  Asuransi dan  Usaha Kecil Menengah. 

 

3. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan 

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 UU SISDIKNAS  Nomor 20 Tahun 2003 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama 

untuk bekerja dalam bidang tertentu. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus 

pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan umum: 

1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang 

Maha esa, 

2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang 

beraklak mulia,sehat ,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,demokratis dan 

bertanggung jawab. 

3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, 

memehami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 

4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan hidup serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan 

efisien. 

b. Tujuan Khusus: 

1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produkt if,mampu bekerja 

sendiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada didunia usaha dan dunia 
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industry sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kom petensi 

dalam program keahlian yang dipilihnya. 

2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi dilingkungan kerja, dan mengembangkan sikap 

professional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar 

mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun 

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan 

program keahlian yang dipilihnya. 

4. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

a. Program pendidikan dan pelatihan 

SMK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbagai program 

keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian 

tersebut dikelompokkan menjadi bidang keahlian sesuai dengan kelompok bidang 

Industri atau Usaha ( DU/DI ). Penamaan bidang keahlian dan program keahlian 

pada kurikulum KTSP dikembangkan mengacu pada nama bidang dan program 

yang berlaku pada kurikulum SMK edisi 2004. Kurikulum dikembangkan 

berdasarkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral 

untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, neraklaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 
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Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan secara kontiyu 

dan bertahap. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya pengkajian, sosialisasi, 

advokasi dan perintisan yang dilakukan oleh kepala sekolah, tim pengembang 

kurikulum dan komite. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

yang dijabarkan dalam sejumlah peraturan, salah satunya Peraturan pemerintah 

(PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP). Peraturan 

ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakannnya delapan 

standar nasional pendidikan (SNP), yaitu standar isi, standar proses, standar 

kom petensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan. 

Standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kom petensi lulusan pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Dalam 

standar isi diatur tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) dari setiap mata pelajaran pada 

setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Materi yang diajarkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disajikan dalam 

bentuk kom petensi yang dinilai sangat penting dan perlu bagi peserta didik dalam 

menjalani kehidupan sesuai dengan jamannya. Untuk mencapai standar 

kom petensi yang telah ditetapkan oleh Dunia Usaha / Dunia Industri (DU/DI) 

yang dikemas dalam berbagai mata diklat yang dikelompokkan dan 

diorganisasikan menjadi program normative, adaptif dan produkt if. 
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1) Program Normatif 

Program Normatif adalah suatu kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh yang memiliki norma-norma 

kehidupan sebagai makluk individu atau makluk social baik sebagai warga Negara 

Indonesia maupun warga dunia. Program ini diberikan agar peserta didik bisa 

hidup dan berkembang selaras dalam kehidupan pribadi, social dan bernegara. 

Program ini berisi mata diklat yang lebih m enitik beratkan pada norma, sikap dan 

perilaku yang diajarkan, ditanamkan dan dilatihkan pada peserta didik disamping 

kandungan pengetahuan dan ketrampilan yang ada didalamnya. Mata diklat pada 

kelompok normative berlaku sama untuk semua program keahlian. 

2) Program Adaptif 

Program Adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk 

peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan 

kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi 

dilingkungan social, lingkungan kerja serta mampu mengembangkan diri sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Program ini berisi 

mata diklat yang lebih menitik beratkan pada pemberian kesempatan kepada 

peserta didik untuk memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan 

teknologi yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 

Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memahami dan 

menguasai “apa” dan “bagaimana” suatu pekerjaan dilakukan akan tetapi 

memberikan juga pemahaman dan penguasaan tentang”mengapa” hal tersebut 

harus dilakukan. Program adaptif terdiri dari kelompok mata diklat yang berlaku 
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sama bagi semua program keahlian sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

program keahlian 

3). Program Produktif 

Program produkt if adalah kelompok mata diklat yang  berfungsi membekali 

peserta bdidik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI). 

Masa pendidikan SMK pada prinsipnya sama dengan pendidikan tingkat 

menengah lainnya yaitu 3 tahun dengan mempertimbangkan keleluasaan dan 

jumlah kompetensi yang harus dipelajari, jika SKKNI menuntut masa pendidikan 

lebih dari tiga tahun maka masa pendidikan dapat diperpanjang paling banyak dua 

semester atau sampai empat t ahun. 

b. Program Pembelajaran Sekolah Kejuruan 

1) Kegiatan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

kurikuler dan ekstrakurikuler. 

a) Kegiatan Kurikuler 

Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

struktur kurikulum, ditujukan untuk mengembangkan kompetensi peserta 

didik sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan kurikuler dilakukan 

melalui kegiatan pembelajaran tersruktur sesuai dengan struktur 

kurikulum. 
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b) Kegiatan Ektrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam yang tercantum pada 

struktur kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk 

mengembangkan minat dan bakat serta memantapkan pembentukan 

kepribadian peserta didik, antara lain dapat berupa: 

(1) Kepramukaan 

(2) Olah raga 

(3) PMI 

(4) Kesenian 

(5) Bahasa jepang dan lain-lain 

Jenis kegiatan yang dipilih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kebermaknaan bagi peserta didik, keadaan dan kemampuan sekolah serta 

situasi dan kondisi social, ekonomi maupun budaya masyarakat dimana 

sekolah itu berada. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengaitkan dan 

menerapkan kompetensi yang diperoleh pada program keahlian siswa yang 

dipilih. 

c. Prinsip-prinsip Pembelajaran  

Dalam pedoman kurikulum SMK ( Depdikbud 1997 : 4 ) dinyatakan 

bahwa untuk mencapai mutu ketrampilan tamatan yang berkualitas, proses 

pembelajaran di SMK dapat menerapkan pendekatan berbasis kompetensi  

( competency based learning), pembelajaran yang berbasis produksi (production 

based learning), pembelajaran tuntas ( mastery learning) dan belajar penemuan 
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(discovery-inquiry) dan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif (cooperative and 

collaboration learning). 

1) Pembelajaran berbasis kom petensi (competency based learning) 

Pembelajaran berbasis kompetensi (competency based learning) adalah 

pembelajaran yang dikembangkan atas dasar kompetensi-kompetensi tertentu 

yang diperoleh dari hasil analisis jabatan terhadap jabatan-jabatan yang 

diproyeksikan bagi tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Definisi 

kom petensi menurut Jackson dan Schuler (dalam bukunya Ella Yulaeawati, 2006: 

17) ” kompetensi merupakan ketrampilan , pengetahuan, dan kemampuan ,serta 

ciri-ciri yang lain yang menunjukkan bahwa seseorang mampu bekerja secara 

efektif”. Menurut zamtimah (2000:208) kom petensi diartikan sebagai kemampuan 

yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Sementara Menurut 

McAshan dalam Mulyasa (2002:38) mengemukakan bahwa kompetensi:  

is knowledge, skill and abilities or capabilities that a person achieves, 
which become part of his or being to the exent he or she can satisfactorily 
perform  particular cognitive, affective and psychom otor behavior 

 (kompetensi diart ikan sebagai pengetahuan , ketrampilan dan kemempuan yang 

dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afekt if dan spikomotorik dengan sebaik-

baiknya) .Dan Ahmad Jaedun (2000: 45) berpendapat bahwa kompetensi diart ikan 

sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas tertentu. 

John Stevenson dalan Subijanto (2000: 87-88) mengatakan bahwa kom petensi 

terdiri dari pengetahuan dan ketrampilan yang secara spesifik tersetandart  dan 

diterapkan dalam pekerjaan yang dipersyaratkan bagi tenaga kerja. Senada dengan 
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pendapat tersebutSukamto dalam Ahmad Jaedun (2000: 46) mengatakan bahwa 

kom petensi merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap. Berpijak dari pendapat tersebut diatas maka kom petensi 

dapat diart ikan sebagai kemampuan , ketrampilan dan sikap yang dimiliki oleh 

seseorang atau sekelompok tenaga kerja untuk melaksanakan tugas/pekerjaan 

tertentu dalam dunia kerja.  

Konsep pembelajaran berbasis kompetensi menyaratkan dirumuskannya 

secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan tolokukur pencapaian kom petensi 

maka dalam kegiatan pembelajaran  peserta didik akan terhindar dari mempelajari 

materi yang tidak perlu yaitu materi yang tidak menunjang tercapainya 

penguasaan kompetensi. 

Pencapaian setiap kompetensi tersebut terkait erat dengan sistem pembelajaran. 

Dengan demikian komponen minimal pembelajaran berbasis kompetensi adalah: 

a) pemilihan dan perumusan kompetensi yang tepat. 

b) spesifikasi indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi.  

c) pengembangan sistem penyampaian yang fungsional dan relevan dengan 

kompetensi dan sistem penilaian. 

Penerapan konsep dan prinsip pembelajaran berbasis kom petensi 

diharapkan bermanfaat untuk: 

a) menghindari duplikasi dalam pemberian materi pembelajaran yang 

disampaikan guru harus benar-benar relevan dengan kompetensi yang ingin 

dicapai.  
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b) mengupayakan konsistensi kompetensi yang ingin dicapai dalam mengajarkan 

suatu mata pelajaran. Dengan kom petensi yang telah ditentukan secara tertulis, 

siapa pun yang mengajarkan mata pelajaran tertentu tidak akan bergeser atau 

menyimpang dari kompetensi dan materi yang telah ditentukan. 

c) meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan 

kesempatan peserta didik. 

d) membantu mempermudah pelaksanaan akreditasi. Pelaksanaan akreditasi akan 

lebih dipermudah dengan menggunakan tolokukur SK.  

e) memperbarui sistem evaluasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Dalam 

pembelajaran berbasis kompetensi, keberhasilan peserta didik diukur dan 

dilaporkan berdasar pencapaian kompetensi atau subkompetensi tertentu, 

bukan didasarkan atas perbandingan dengan hasil belajar peserta didik yang 

lain. 

f) memperjelas komunikasi dengan peserta didik tentang tugas, kegiatan, atau 

pengalaman belajar yang harus dilakukan dan cara yang digunakan untuk 

menentukan keberhasilan belajarnya. 

g) meningkatkan akuntabilitas publik. Kompetensi yang telah disusun, 

divalidasikan, dan dikomunikasikan kepada publik, sehingga dapat digunakan 

untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembelajaran kepada publik.  

h) memperbaiki sistem sert ifikasi. Dengan perumusan kompetensi yang lebih 

spesifik dan terperinci, sekolah dapat  mengeluarkan sertifikat atau transkrip 

yang menyatakan jenis dan aspek kompetensi yang dicapai. 
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 Tujuan pendekatan berbasis kom petensi di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) adalah untuk memperoleh hasil yang tinggi dalam membekali siswa 

dengan kompetensi tertentu yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia kerja 

(DU/DI). Melalui pendekatan ini siswa diharapkan mampu menguasai kom petensi 

yang dipersyaratkan untuk memasuki dunia kerja atau industri dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 Materi pembelajaran berbasis kompetensi adalah materi-materi yang 

mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap . Pelaksanaan pembelajaran 

berbasis kompotensi terutama diterapkan dalam pelaksanaan uji kom petensi 

keahlian (UKK). Pengert ian uji kompetensi menurut Dep P&K(1999:16) sebagai 

berikut: 

uji kompetensi dan sert ifikasi kom petensi yaitu proses pengujian dan 
pemberian sert ifikat bagai peserta untuk memperoleh pengakuan bahwa yg 
bersangkuatan memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan tertentu.dasar 
dijadikan patokan dalam menetapkan jenis dan tingkat keahlian yang 
diujikan dan dicamtumkan pada sertifikat kompetensi, adalah standar 
keahlian yang berlaku dilapangan pekerjaan tertentu(Enterprise 
standart).dan atau standart yang disepakati oleh beberapa lapangan 
pekerjaan tertentu(industri standart) 

Sedangkan Menurut Departemen pendidikan nasional(2002:24) dijelaskan 

bahwa: ” penilaian/uji kometensi adalah pengukuran dan penilaian ketuntasan 

penguasaan kompetensi, berfungsi untuk menetapkan tingkat penguasaan peserta 

didik terhadap suatu satuan kompetensi atau kualifikasi tertentu”.  Depdiknas 

(2002:46) dijelaskan pula bahawa ” penilaian akhir kompetensi dirancang untuk 

memberikan pengakuan terhadap pencapaian penguasaan satu kompetensi bagi 

peserta didik yang telah memenuhi standart, dilaksanakan pada akhir proses 
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pembelajaran suatu kompetensi”. Menurut majelis pendidikan kejuruan nasional 

(1996;160) uji kom petensi yaitu  

suatu proses pengukuran dan penilaian penguasaan keahlian seseorang , 
berdasarkan penguasaannya terhadap kemampuan ( kompetensi yang di 
persyaratkan dan berlaku diperusahaan/industri tertentu (interprise 
standart) dan atau atas dasar tuntutan kebutuhan lapangan kerja tertentu . 
 

2) Pembelajaran berbasis produksi (production based learning) 

Pembelajaran berbasis produksi (production based learning) merupakan 

pola pembelajaran berproduksi atau menghasilkan barang/jasa dengan mengikuti 

kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang lazim digunakan di dunia kerja atau dunia 

industri (DU/DI). Thorogood (1982:124) mengatakan bahwa ” Vocational activity 

it is gread to preparation of student for job” ( pendidikan kejuruan bukan 

permainan atau rekreasi melainkan untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki 

dunia kerja). Pembelajaran produkt if berkaitan erat dengan kompetensi yang 

dibutuhkan dalam dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) yang dapat  digunakan 

secara langsung oleh tamatan dalam memasuki lapangan pekerjaan. Pembelajaran 

berbasis produksi bertujuan untuk meningkatkan nuansa dunia kerja sehingga 

siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang berwawasan dunia usaha atau 

dunia industri (DU/DI). 

Mengingat hal tersebut diatas para siswa diharapkan sudah memiliki 

kemampuan penalaran yang tinggi. Para siswa yang memiliki atau menguasai 

kom petensi dasar kejuruan yang baik akan sangat membantu dalam kegiatan 

belajar memproduksi suatu produk tertentu. 
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3) Pembelajaran tuntas (Mastery learning) 

Sistem pembelajaran tuntas (m arter learing) adalah pola pembelajaran 

tersetruktur yang ditujukan untuk mengadaptasi pembelajaran klasikal sedemikian 

rupa sehingga perbedaan individual siswa memperoleh perhatian yang cukup 

khususnya yang menyangkut kemajuan dan/atau kecepatan belajar. Program 

pembelajaran dan pentahapan menjadi jelas. Pengorganisasian isi materi dengan 

memperhatikan urutan (sequence) dari penguasaan kompetensi yang mudah ke 

kom petensi yang sulit dengan memperhatikan faktor peserta didik. Gagne yang 

dikutip Driscool (1994: 338-339) mengatakan ” a learning hierachi refers to a set 

of com ponent skill that must be learn before com plex skill of which there are 

apath can be learned ”. ( suatu pembelajaran yang secara hieraki mengacu kepada 

seperangkat kemampuan-kemampuan komponen yang harus dipelajari sebelum 

kemampuan yang rumit, yang merupakan suatu bagian yang dapat dipelajari).  

 Pembelajaran tuntas (mastery learning) dalam proses pembelajaran 

berbasis kompetensi dimaksudkan adalah pendekatan dalam pembelajaran yang 

mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh standar 

kom petensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Dalam model yang 

paling sederhana, dikemukakan bahwa jika setiap peserta didik diberikan waktu 

sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika 

dia menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan peserta didik 

akan m encapai tingkat penguasaan kompetensi. 

Berpijak dari pendapat Gagne tersebut maka siswa akan melakukan 

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan struktur dan pentahapannya. Siswa 
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dinyatakan telah berhasil menyelesaikan tahapan belajar, bila mereka telah 

menguasai tujuan belajar, sesuai dengan tahapan tersebut maka siswa akan 

melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan struktur. Siswa dinyatakan 

telah berhasil menyelesaikan tahapan belajar bila mereka telah menguasai tujuan 

belajarsesuai dengan tahapan tersebut. Berangkat  dari asumsi pembelajaran 

tersebut, gagne dalam Driscoll (1994: 339) memberikan contoh tentang 

pembelajaran dengan mengidenfikasi segi tiga sebagai berikut: 

 Student m ust already be able to distinguish triangles from other shape 
before they will be able to identifying characteristic of triangles. In other 
word if they can not see the perceptual difference between triangles and 
say,squares, they will be unable to identify exam ples of triangles 

( siswa harus sudah mampu untuk membedakan berbagai bentuk segitiga sebelum 

mereka mengident ifikasi karakteristik dari segitiga atau dengan kata lain, jika 

mereka tidak dapat membedakan secara perseptual dari beberapa segitiga dan 

menjelaskan persegi, mereka tidak akan mampu mengidentifikasi contoh-contoh 

segitiga). 

Dengan demikian siswa harus belajar melalui tahapan-tahapan tertentu 

dalam mempelajari mata pelajaran yang ditempuh. Bila telah tuntas mempelajari 

tahapan tersebut siswa diperbolehkan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada 

tahapan berikutnya. Bagi siswa yang pandai dan memiliki kemampuan dasar 

kejuruan serta mempunyai kemampuan adaptif dan daya nalar yang baik, niscaya 

dapat menyelesaikan kegiatan belajarnya lebih cepat . Demikian juga dengan siswa 

yang kurang pandai dan tidak memiliki kemampuan dasar kejuruan serta tidak 

mempunyai kemampuan adaptif dan daya nalar yang baik, tetap akan dapat 

menyelesaikan belajarnya tanpa harus terganggu oleh percepatan belajar siswa 
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yang memiliki kemampuan cepat , namun demikian  akan membutuhkan waktu 

yang lebih lama. Tujuan belajar tuntas ini adalah untuk meningkatkan keefekt ifan 

kegiatan pembelajaran, khususnya pada tingkat keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan dengan cara memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan 

dan kondisi individual siswa. 

Strategi pembelajaran tuntas dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: a) program pembelajaran dengan unit-unit  pembelajaran dengan 

unit-unit  pembelajaran harus didesain dengan pentahapan (learning hierarchi) 

yang jelas dan penyajian yang menarik. Mengingat penyajian materi yang 

sistematis dan menarik memberikan kepuasan kepada siswa (Carrol dan Bloom 

dalam Joyce, Weil and Calhoun 2000: 444).  Bimbingan belajar harus berorentasi 

pada individu siswa (Depdikbut, 1997:  12-14 ) 

Dari beberapa pendapat dapat  disimpulkan bahwa strategi proses 

pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) dilaksanakan dengan program 

penguasaan materi pembelajaran dalam bentuk unit-unit pembelajaran yang 

disusun sesuai dengan pentahapan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran yang 

berbasis produksi sangat dipengaruhi oleh beberapa sub sistem dalam kegiatan 

belajar, antara lain a) penyesuaian dan penjabaran dengan isi kurikulum dengan 

tuntutan Dunia Usaha/Industri (DU/DI). b) pengembangan program pembelajaran, 

c) strategi pembelajaran , d) tersedianya sumber belajar, e) sumber daya yang 

dimiliki dan f) sistem penilaian yang digunakan. 

Pembelajaran tuntas dalam pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling ) 

dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran dalam bentuk paket-paket 
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yang saling berkaitan dan harus dikuasai oleh siswa agar dapat menempuh materi 

pembelajaran selanjutnya. 

4) Belajar penemuan (discovery-inquiry) 

Metode pembelajaran discovery merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang diharapkan dapat memajukan cara belajar akt if dan 

beroreintasi pada proses serta menemukannya sendiri. Menurut Sund and 

Trowbridge (1978: 62) ” Discovery can occurs when an individual is involved 

mainly in using his mental processes to m ediate som e concept or principle ”. 

(penemuan dapat terjadi terutama bila individu ikut terlibat secara 

kejiwaan/mental dalam menghubungkan beberapa konsep atau prinsip).  

Menurut Bruner (1982: 20) discovery learning atau belajar penemuan 

adalah berusaha sendiri untuk mencapai pemecahan masalah serta pengetahuan 

yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. 

Belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar discovery, ini mempunyai 

arti bahwa siswa belajar melalui berpart isipasi secara aktif dengan konsep-

konsepdan prinsip-prinsip, sehingga akan memperoleh pengalaman, dan 

melakukan eksperimen untuk menemukan prinsip-prinsip sendiri. Pengetahuan 

yang diperoleh melalui belajar tersebut akan bertahan lebih lama, dan mempunyai 

efek transfer yang lebih baik. Belajar discovery meningkatkan penalaran 

keingintahuan siswa, memberi motifasi belajar untuk bekerja terus sampai 

menemukan jawaban yang diinginkan. Metode discovery dapat  mengajarkan 

ketrampilan dalam memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain, dan siswa 

menganalisa serta memanipulasi informasi dan tidak hanya menerima saja. 
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Menurut Roestiyah NK  ( 1996 : 20) metode pembelajaran discovery 

adalah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental 

melalui tukar pendapat, diskusi dan membaca dan mencoba sendiri agar siswa 

dapat belajar sendiri. Menurut Ratna Wilis dahar (1996 : 160) metode 

pembelajaran discovery adalah suatu cara yang dapat melatih kemampuan-

kemampuan intelektual siswa, merangsang keingintahuan dan memotifasinya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran discovery 

adalah suatu metode dalam proses belajar dan pembelajaran dimana guru 

memperkenankan siswanya untuk menemukan sendiri. Discovery (penemuan) 

sering dipertukarkan dalam pemakainnya dengan inquiry (penyelidikan) dan 

problem  solving (pemecahan masalah). Menurut Sund and Trowbridge (1978: 64) 

mengatakan bahwa metode pembelajaran discovery adalah proses mental dimana 

siswa mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Lebih lanjut Sund and 

Thowbridge membedakan tentang perbedaan antara discovery dengan inquiry. 

Adapun inquiry dibentuk meliputi discovery dengan perkataan lain inquiry adalah 

perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Proses inquiry 

mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya 

merumuskan problema, merancang eksperimen, mengumpulkan data, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian 

diatas maka dapat ditegaskan bahwa metode pembelajaran discovery merupakan 

prosedur pembelajaran yang mement ingkan pembelajaran individual, siswa 

melakukan percobaan untuk memperoleh suatu konsep atau prinsip dalam suatu 
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proses mental. Metode discovery dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu free 

discovery (penemuan bebas) dan guided discovery ( penemuan terbimbing). 

a) Free discovery dalam hal ini siswa benar-benar dilepas dalam 

mengidentifikasi masalah, penyelesaian masalah, dan menguji hipotesa 

dengan konsep-konsep dan prinsip yang sudah ada dan berusaha menarik 

kesimpulan pada situasi baru. Kadang-kadang free discovery dianggap sama 

dengan inquiry yang memusat pada pertanyaan bagaimana siswa mengolah 

informasi, dari mana, dan apa yang dapat mereka olah. Bagi siswa yang 

lebih penting adalah harus berani memulai inisiatifnya sendiri. Dalam free 

discovery ini struktur peristiwa belajar siswa benar-benar terbuka dalam art i 

siswa sepenuhnya dilepas untuk menemukan sesuatu melalui proses 

asimilasi yaitu memasukkan hasil pengamatan kedalam struktur kognitif 

yang telah ada dan proses akomodasi yaitu dengan perubahan dalam art i 

penyesuaian dalam struktur kognitif yang lama sehingga cocok dengan 

fenomena yang baru diamati. 

b)  Guided discovery, pada discovery ini guru berperan sebagai pembimbing 

siswa dalam belajar. Guru mencoba membantu siswa untuk memperoleh 

pengetahuan yang dicarinya dengan cara mengorganisasikan masalah, 

mengumpulkan data, mengkomunikasikan, memecahkan masalah dan 

menyusun kembali informasi tersebut sehingga membentuk konsep baru. 

Proses pembelajaran dengan metode pembelajaran guided discovery menitik 

beratkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berart i dan mengarah pada 
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pencapaian tujuan intruksional dalam hal ini daftar kegiatan yang telah 

dipersiapkan. 

Dalam metode pembelajaran gided discovery siswa diberi pertanyaan-

pertanyaan untuk mencapai keberhasilan dalam mengungkap konsep atau prinsip-

prinsip yang dapat diukur. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut maka perlu dipecahkan melalui suatu percobaan dan 

ditemukan hasilnya berupa konsep dan prinsip yang benar-benar masih baru. 

Metode pembelajaran discovery memberikan hal-hal yang baru yang sebelumnya 

belum pernah dialami dan dilakukan oleh siswa sehingga siswa akan memiliki 

pengalaman yang dapat  tersimpan dalam ingatanya dengan baik. 

Langkah-langkah metode pembelajaran discovery menurut Joyce, Weil 

dan Calhoun (2000: 179-181) sebagai berikut: (1) guru menyajikan situasi 

problematik dan menjelaskan prosedur penemuan kepada siswa,(2) pengumpulan 

data dan verifikasi mengenai suatu informasi yang dilihat dan dialami,(3) 

pengumpulan data dan eksperimen para siswa diperkenalkan dengan elemen baru 

ke dalam situasi yang berbeda, (4) memformulasikan penjelasan ,(4) menganalisis 

proses penemuan 

Dari beberapa pendapat diatas langkah-langkah yang sesuai dengan 

karakteristik proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) adalah metode 

discovery terbimbing. Secara operasional dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (a) Penyajian masalah dalam bentuk lembar kerja siswa, (b) 

diskusi pengarahan, (c) kegiatan penemuan, (d) diskusi akhir, (e) pengembangan 

masalah dan tindak lanjut. 
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5) Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif. 

Strategi pembelajaran koopertif adalah strategi yang relatif baru di 

Indonesia. Strategi pembelajaran ini diharapkan dapat dipakai untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang lebih bervariasi.Strategi pembelajaran 

kooperatif (cooperatif learning) pada prinsipnya adalah pembentukan kelompok-

kelompok kecil, yang dalam kelompok tersebut terdapat  kerjasama antar anggota 

kelompok dan diskusi kelompok. Pembelajaran difokuskan pada cara kerja 

kelompok. Dalam strategi kooperatif,kreatifitas individu sangat diperlukan, 

termasuk hubungan antar pribadi (Slavin, 1995:11-12). Strategi pembelajaran ini 

terdiri dari kelompok-kelompok yang heterogen. Kompetisi diperlukan untuk 

membantu anggota kelompok. 

Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan belajar yang aktif adalah 

memberikan tugas belajar yang diselesaikan dalam kelompok kecil. Dukungan 

semua siswa tanpa membedakan latar belakang dan keahlian, membantu 

mewujudkan belajar kolaboratif dalam kelas. 

Menurut Muslim Ibrahim, Fida Rachmadiart i, Mohamad Nur dan Ismono 

(2000:2) bahwa pembelajaran kooperatif mempunyai jangkauan tidak hanya 

membantu siswa mempelajari materi pelajaran dan ketrampilan semata, namun 

juga melatih siswa dalam meraih tujuan-tujuan hubungan sosial dan kemanusiaan. 

Model pembelajaraan kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur 

tujuan dan struktur penghargaan (reward). Struktur tugas mengacu pada dua hal, 

yaitu pada cara pembelajaran yang diorganisasikan dan kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam kelas. Struktur tujuan adalah sejumlah saling ketergantungan yang 
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dibutuhkan siswa pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Struktur 

penghargaan dapat  diklarifikasikan menjadi individualistik, kompetitif dan 

kooperatif. 

Dalam strategi pembelajaran kooperatif guru menyampaikan pelajaran, 

siswa bekerja sama dalam memecahkan pokok bahasan tertentu dengan langkah 

siswa membentuk kelompok sendiri dengan anggota 2 sampai 6 anak, kemudian 

anak memilih pokok bahasan sendiri, lalu melaporkan dan mempresentasikan 

dalam kelas. Selanjutnya Muslim Ibrahim, Fida Rachmadiarti, Mohamad Nur dan 

Ismono (2000: 6-7) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; a) Siswa bekerja dalam kelompok secara 

kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. b) Kelompok dibentuk dari 

siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. c) Bila mana 

mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang 

berbeda. D) Penghargaan lebih berorentasi kelompok dari pada individu. Slavin 

(1995 : 12-13) mengemukakan karakteristik metode pembelajaran kooperatif 

sebagai berikut: 

a. Tujuan kelompok/group goal ; semua anggotya adalah pemim pin dalam 

pembelajaran. 

b. Tanggung jawab individu/ individu accountability: penilaian kelompok dan 

pengkhususan pada tanggung jawab individu. 

c. Kesempatan yang sama untuk hasil / Equal opportunities foe success : 

kontribusi saling memberi di antara siswa dalam kelompok  
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d. Persaingan kelompok/ team competition : persaingan yang dapat 

menumbuhkan motivasi dan kerja sama. 

e. Pengkhususan tugas / task specialization 

f. Penyesuaian individu. 

Strategi pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama siswa dan saling 

ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan dan penghargaan. Menurut Anita Lie 

(1999: 12)  

pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang memberi 
kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa 
dalam tugas-tugas yang berstruktur. Ini juga disebut sistem pembelajaran 
gotong royong atau cooperative learning. Dalam sistem ini guru bertindak 
sebagai fasilitator. 
 

Untuk mencapai hasil yang maksimal ada lima unsur dalam pembelajaran gotong 

yang harus diterapkan 1) Saling ketergantungan secara positif, 2) Tanggung jawab 

perorangan, 3) Tatap muka, 4) Komunikasi antar anggota dan 5) Evaluasi proses 

kelompok. Menurut Lundren (1994:5) strategi pembelajaran kooperatif 

mempunyai elemen dasar antara lain; 

a) Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka ” sehidup 

sepenanggungan bersama”. 

b) Siswa harus bertanggung jawab atas segala sesuatu didalam kelompoknya, 

seperti miliknya sendiri. 

c) Siswa harus melihat  bahwa mereka mempunyai tujuan bersama. 

d) Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota kelompoknya. 

e) Siswa akan dikenakan evaluasi atau penghargaan kepada setiap anggota 

kelompoknya. 
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f) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan ketrampilan untuk 

belajar bersama selama proses belajarnya. 

g) Siswa akan diminta pertanggungjawabkan secara individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Penerapan strategi pembelajaran dalam proses pelaksanaan praktek mesin 

CNC (Milling) merupakan salah satu program pendidikan SMK dalam rangka 

meningkatkan mutu ketrampilan siswa. Konsekuensi penerapan model ini 

menuntut sederetan kegiatan secara sistematis. Pengertian program menunjuk 

pada sederet  kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dalam setiap program menunjukkan langkah-langkah utama yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, unit  organisasi yang bertanggung jawab untuk setiap 

tahapan serta urutan  maupun pengaturan waktu dari setiap langkah.  

5. Kebijakan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan 

Kebijakan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan 

bentuk pengembangan sistem pembelajaran. Pengemabangan sistem pembelajaran 

merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem intruksional yang banyak 

dilakukan dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan, dengan maksud agar 

sistem tersebut dapat lebih serasi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serasi 

pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari usaha 

pembaharuan sistem intruksional terutama ditujukan untuk meningkatkan 

produkt ivitas dan efisiensi proses pembelajaran (Karti Soeharto,dkk, 2003:19). 

Sejalan dengan proses percepatan berlakunya Otonomi daerah secara 

langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada sistem penyelenggaraan 
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pendidikan. Jajaran penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan 

perlu menangkap dan memahami makna dan jiwa dari paradigma yang muncul 

dengan berlakunya otonomi daerah yaitu pemberdayaan masyarakat dan 

mendorong masyarakat untuk membangun dirinya. Kebijakan Dikmenjur sebagai 

upaya antisipasi hal tersebut adalah (Depdiknas, 2001:5) 

a. Reposisi peran SMK melalui Re-Enginering 

Dengan adanya tuntutan pengembangan sumber daya manusia era global 

dan kebijakan makro pemerintah tentang otonomi daerah, Direktorat  

Pendidikan Menengah Kejuruan merancang reposisi SMK melalui 

program Re-Engineering meliputi: 

1) Peningkatan peran 

2) Penataan bidang dan program keahlian 

3) Penjenjangan pendidikan 

Secara khusus pengert ian reposisi SMK melalui program Re Engineering 

adalah proses panataan konsep, perencanaan dan implementasi pendidikan 

menengah kejuruan melalui analisis potensi wilayah untuk melakukan 

penyesuaian peran, bidang dan program keahlian serta jenjang pendidikan SMK 

dengan kebutuhan wilayah. 

Tujuan reposisi SMK melalui program Re- Engineering adalah untuk: 

a) Mengembangkan konsep pendidikan menengah kejuruan yang adaptif, 

fleksibel dan berwawasan global. 

b) Melakukan rekonseptualisasi pendidikan menengah kejuruan dalam 

program dan diversifikasi program layanan jasa dan produk. 
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c) Mengembangkan konsep Pusat Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT) 

melalui koordinasi kelembagaan SMK dengan lembaga-lembaga 

pelatihan lainnya di Dunia Usaha dalam wadah regional center. 

d) Mengkaji ulang kesesuaian bidang dan program keahlian yang 

dikembangkan di SMK dengan tuntutan dunia kerja/industri 

berdasarkan potensi wilayah. 

Hasil yang diharapkan dengan adanya reposisi SMK adalah sebagai 

berikut: 

(1) Sistem menengah kejuruan yang mampu mengembangkan program 

”multi-entry, multy-exit” baik secara vertikal antar jenjang maupun 

secara horizontal antar disiplin ilmu dan bidang keahlian. 

(2) Usulan pembaharuan kurikulum SMK berdasarkan diversifikasi 

program dan bidang keahlian serta jenjang melalui kursus dan program 

Diploma. 

(3) SMK yang berfungsi sebagai Pusat Pendidikan Kejuruan Terpadu 

(PPKT). 

(4) Bidang keahlian dan program keahlian SMK yang sesuai dengan 

potensi wilayah dan kebutuhan pasar kerja. 

b. Penataan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan 

Penataan bidang keahlian merupakan upaya penyesuaian bidang dan 

program keahlian yang ada diseluruh SMK baik negeri maupun swasta dengan 

melibatkan unsur wilayah yang terkait melalui pengkajian potensi wilayah untuk 
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memperoleh bidang/program keahlian sesuai dengan kebutuhan wilayah. Tujuan 

penataan bidang/program keahlian adalah untuk : 

1) Menyesuaikan jenis bidang dan program keahlian di SMK sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

2) Menghasilkan tamatan berkualitas yang mampu bersaing dipasaar kerja. 

3) Menyesuaikan program pendidikan dengan arah kebijakan 

pembangunan sebagai antisipasi pelaksanaan otonomi daerah. 

4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan 

Hasil yang diharapkan dari penataan bidang keahlian tersebut adalah: 

a) Adanya peta kebutuhan bidang dan program keahlian diwilayah. 

b) Adanya perencanaan pengembangan pendidikan di wilayah. 

c) Tersusunnya program pengembangan sumberdaya oleh SMK yang 

bersangkutan. 

Manfaat dari penataan bidang keahlian adalah: 

(1) Sekolah menengah Kejuruan memiliki bidang dan program keahlian yang 

sesuai dengan kebutuhan wilayah. 

(2) Calon siswa/orang tua murid memperoleh informasi mengenai bidang dan 

program keahlian yang memungkinkan keterserapannya di dunai kerja. 

(3) Dunia usaha/industri relatif mudah memilih/mencario tamatan SMK yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

(4) Instansi pembianaan SMK memperoleh informasi kebutuhan wilayah 

sebagai bahan pembinaan. 
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c. Pengembangan SMK sebagai Regional Centere (RC) 

Peningkatan peran SMK sebagai regional center pada dasarnya adalah 

suatu proses pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan SMK yang 

berbasis wilayah dan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh peluang dan 

potensi yang dimiliki. 

Untuk melakukan berbagai kegiatan pembianaan, pengembangan dan 

pemberdayaan tersebut maka SMK yang potensial di setiap kabupaten/kota 

dapat berperan sebagai SMK Regional Center. Dalam hal ini SMK RC bukan 

merupakan suatu organisasi atau birokrasi baru melainkan lebih bersifat  

sebagai suatu gerakan pemberdayaan sekolah (School empowering). Fungsi 

dari SMK RC adalah: 

1) Sebagai pusat pendidikan dan pelatihan ketrampilan/kompetensi 

2) Sebagai pusat layanan jasa dan informasi bagi pengembangan ekonomi 

masyarakat. 

3) Sebagai pusat produk unggulan daerah. 

4) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan dan 

pelatihan didaerah/wilayah. 

  Kriteria SMK yang dapat berperan sebagai RC adalah: 

a) Memiliki sumber daya manusia/tenaga pendidik yang sesuai dengan 

standar kompetensi bidang keahlian. 

b)  Memiliki fasilitas yang terstandar sesuai dengan tuntutan bidang 

keahlian. 

c) Mampu menghimpun dana yang dibutuhkan dari berbagai sumber. 
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d)  Mampu memanfaatkan potensi daerah/wilayah dengan mendapat 

dukungan dari dunia kerja, masyarakat  dan pemerintah daerah. 

e) Memiliki nilai kinerja SMK berdasarkan evaluasi/akreditasi minimal 

baik. 

6. Profil Kom petensi  Lulusan  

Kompetensi lulusan SMK akan tergambar dalam bentuk unjuk kerja 

sebagai akt ivitas nyata maupun aktivitas tersebunyi, yang terwujud pada 

penguasaan pengetahuan (knowledge). Sikap ( attitude) dan Keterampilan 

(skills). Akt ivitas unjuk kerja yang dimaksud memiliki 

a. Memiliki ahklak dan budi pekerti yang luhur, jujur dan bertanggung jawab. 

b.  Memiliki keinginan dan semangat mencari tahu dan mampu 

menginterprestasikan informasi (process of knowing, know how and know 

why) 

c. Memiliki sikap yang taat pada prosedur, tepat waktu, tidak bosan, akurasi, 

teliti dan daya juang tinggi melalui pengembangan (tool skill development) 

d.  Melalui pengembangan kemampuan nalar ( thinking process/cognitive skill) 

memiliki kemampuan penciptaan ide baru dan merencanakan 

penanggulangan masalah secara sistematik. 

e. Melalui pengembangan sikap sosial (social attitude) memiliki kemampuan 

untuk bertukar informasi, saling mendengarkan, dan menghormati orang 

lain serta bekerja sama dengan tim. 

Johson ( dalam Suparno 2000: 22 ) menyatakan bahwa pengajaran 

berdasarkan kompetensi merupakan suatu system dimana siswa baru dianggap 
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telah menyelesaikan pelajaran apabila ia telah melaksanakan tugas yang 

dipelajari untuk melakukannya. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

merupakan jalan atau essensial enambler untuk suatu perbuatan (performance). 

Kompetensi sebagai perbuatan yang rasional yang secara menegaskan 

memenuhi tujuan dalam kondisi yang diinginkan. Dikatakan performance yang 

rasional, karena orang yang melakukannya harus mempunyai tujuan dan ia 

tahu apa dan mengapa ia berbuat demikian. 

Untuk melakukan/melaksanakan kom petensi seseorang memerlukan 

pengetahuan khusus,ketrampilan proses,dan sikap. Kompetensi yang satu 

berbeda dari kompetensi yang lain dalam hal jumlah bagian-bagiannya. Ada 

kompetensi yang lebih bergantung pada pengetahuan dan ada yang lebih 

tergantung kepada proses. 

Kompetensi dirumuskan sebagai kecakapan yang disyaratkan untuk dapat 

melakukan suatu pekerjaan dengan standart tertentu. Dalam menghadapi dunia 

yang penuh tangtangan diperlukan kemampuan yang bersifat  generic yang 

disebut kompetensi transfersal, yang melintas batas disiplin ilmu dan melintas 

berbagai sector kehidupan manusia. Untuk menguasai kompetensi tersebut, 

diperlukan lebih dari pada hanya penguasaan pengetahuan, melainkan 

mobilisasi seluruh sumber yang ada pada dirinya. 

7. Strategi  Peningkatan Mutu lulusan 

Kemampuan kejuruan yang berkualifikasi tinggi adalah kebutuhan hakiki 

untuk kinerja pertumbuhan ekonomi moderen. Oleh karena itu diperlukan 

perubahan teknis dan ekonomis terhadap dunia pendidikan kejuruan. Secara 
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teknis pendidikan kejuruan  harus  diarahkan kepada pembentukan calon-calon 

tenaga kerja yang siap berkembang, adaptif, mampu bekerja dalam tim dan 

sekaligus juga siap bekerja secara mandiri. Pendidikan kejuruan harus 

berorientasi ekonomis dan produktif. Pendidikan kejuruan memang 

memerlukan biaya besar, tetapi harus diupayakan agar tidak semua biaya yang 

dikeluarkan menjadi hilang semuanya (total loss).  

Kualifikasi kunci pemberdayaan sumberdaya manusian (SDM) adalah: 

a.       Kompetensi kejuruan, kemapuan sesuai bidang pekerjaannya. 

b.       Kompetensi sosial, kemampuan bert indak yang sesuai untuk suatu kejadian 

c.      Kompetensi media, kemampuan memilih, merencanakan dan menerapkan 

strategi penyelesaian  yang bermakna/bermanfaat 

d.     Kompetensi personal, kepribadian yang kuat khususnya yang berhubungan 

dengan sikap kerja. 

Tugas berat ini tentu saja tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada 

sekolah.  Sekolah sebagai pendidik calon tenaga kerja dan perusahaan/dunia 

usaha/industri sebagai pengguna tenaga kerja harus bekerjasama bahu 

membahu untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kerkinerja 

tinggi. Untuk itulah pendidikan sistem ganda diperlukan. 

Dalam sistem ganda, kombinasi antara belajar dan bekerja merupakan 

basis dari pembelajaran kejuruan. Sistem ini mempertemukan pembelajaran 

teori dan prakt ik dan memadukan pengetahuan terstruktur dengan keterampilan 

aktif dalam suatu konteks yang sesuai.  Dua tempat pembelajaran yang 

berbeda, sekolah dan perusahaan, berinteraksi dalam peran yang berbeda, tetapi 
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tugas mereka tidak terpisah secara absolut. Sekolah tidak semata-mata 

membelajarkan teori, sedangkan pelatihan di perusahaan mencakup lebih dari 

sekedar praktik. 

Pendidikan teknik kejuruan dalam sistem ganda didasarkan pada konsep 

bidang pekerjaan.  Bidang pekerjaan memerlukan pelatihan formal yang 

berorientasi pada kelompok kualifikasi yang khas pada pekerjaan yang 

relevan.  Spesialisasi dibutuhkan sebagai pelengkap dari kebutuhan kualifikasi 

dasar untuk setiap bidang pekerjaan, tetapi harus selaras dengan konteksnya. 

Pendidikan kejuruan harus mempersiapkan seseorang untuk setelah tamat 

berada pada tempat  pekerjaan tertentu, siap kerja dan siap untuk terus  belajar 

serta berkembang lebih lanjut. Dengan kata lain pendidikan kejuruan harus 

menjadi jembatan untuk pelatihan lebih lanjut. Oleh karena itu dua komponen 

pent ing dalam pendidikan kejuruan adalah membangkitkan keinginan belajar 

dan memandu perkembangan kepribadian. Untuk bekerja dalam masyarakat 

berpendidikan, seseorang harus mampu merencanakan, melaksanakan dan 

memeriksa hasil pekerjaannya secara independen.  

Tujuan utama sistem ganda adalah untuk meningkatkan keterserapan 

tenaga kerja pada suatu tempat kerja yang senant iasa berubah, karena dunia 

kerja ditopang oleh dua hal: teknologi yang senant iasa berkembang dan 

sumberdaya manusia yang bekerja di dalamnya. Orientasi pendidikan kejuruan 

harus diarahkan pada tujuan tersebut. Kualifikasi tambahan pada diklat reguler 

dapat  mendorong tercapainya tujuan ini dan memandunya menuju pelatihan 

lanjutan. Pemerintah, perusahaan dan perwakilan pekerja secara tripart id harus 
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merancang dan mengatur pelatihan formal yang dibutuhkan suatu bidang 

pekerjaan, mengatur pelaksanaan ujian kompetensi dan pelatihan lanjutan. 

8. Relevansi dan Kualitas Tam atan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Ciri yang membedakan antara pendidikan kejuruan dengan jenis 

pendidikan umum ,yaitu bahwa pendidikan kejuruan berorentasi pada 

penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja, maka salah satu tolok 

ukurnya rentang waktu memperoleh pekerjaan, keberhasilan ditempat kerja 

serta tamatan tersebut mampu berkembang ditempaty kerjanya. Daya serap 

lulusan oleh lapangan pekerjaan merupakan salah satu ketentuan dalam 

pelaksanaan kurikulum dan bahkan menjadi salah satu ukuran dalam menilai 

keberhasilan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Tamatan SMK dapat dikatakan memiliki relevansi yang tinggi dengan 

kebutuhan dunia kerja apabila : a) Masa tunggu tamatan sampai memperoleh 

pekerjaan relative singkat atau pendek, b) lulusannya bekerja sesuai dengan 

program atau bidang keahlian yang diberikan dan c) Tingkat  partisipasi lulusan 

di dunia pekerjaannya tinggi atau prosentase lulusannya yang terserap di dunia 

kerja sangat tinggi. 

Kesepadaman dan kecocokan (link and m atch) antara dunia pendidikan 

dengan kebutuhan pembangunan serta dunia industry semakin dirasakan karena 

beberapa kecenderungan , yaitu: a) Semakin tingginya tuntutan dunia kerja 

yang sejalan dengan tuntutan pembangunan baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. b) Persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan 

mengandalkan keahlian dalam satu bidang tertentu, c) Perubahan cara berfikir 
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yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik 

secara utuh. 

B. Penelitian yang relevan 

Eni Kurniyati (2005) ,dengan judul penelitian : Pelaksanaan Uji 

kom petensi akuntansi sebagai upaya peningkatan mutu lulusan program keahlian 

akuntansi SMK Negeri 3 Surakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan, Faktor-faktor yang menjadi kendala dan peranan pelaksanaan uji 

kom petensi akuntasi dalam meningkatkan mutu lulusan SMK Negeri 3 Surakarta. 

Metode yang digunakan adalah metode diskriptif. Teknik pengumpulan data 

dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan teknik 

analisis model interakt if. Kesimpulan dalam penelitian ini (1) proses pelaksanaan 

iji kompetensi dilaksanakan melalui prosedur penyusunan proposal, proses 

pelaksanaan, kegiatan kulminasi dan proses ferifikasi,(2) factor-faktor yang 

menghambat pelaksanaan uji kompetensi fasilitas yang kurang memenuhi 

kebutuhan siswa, penentuan lokasi, pengambilan tugas akhir memerlukan biaya 

khusus diluar biaya operasional, peran pembimbing yang kurang maksimal, (3) 

pelaksanaan uji kompetensi dalam upaya meningkatkan mutu ketrampilan lulusan 

meliputi hal-hal sebagai berikut  uji kompetensi akan mampu meningkatkan 

kemampuan siswa dalam hal penguasaan kompetensi apabila dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan persiapan awal sampai pengujian.  

Suwardi ( 2003) dengan judul: Penerapan Model Sistem Ganda sebagai 

upaya peningkatan mutu ketrampilan lulusan SMK Negeri 2 kota Surakarta. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan, Faktor-faktor yang 
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menjadi kendala dan peranan model PSG  dalam meningkatkan m utu ketrampilan 

khusus. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif. Teknik pengumpulan 

data dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel 

dengan metode snow ball sampling. Analisis data dengan teknik analisis model 

interakt if. Hasil penelitian (1) proses pelaksanaan PSG mencakup 5 kegiatan yaiti: 

penyusunan program diklat secara bersama-sama antara sekolah dengan industry, 

singkronisasi program dengan pendekatan yang opt imal, pembimbingan siswa di 

industry oleh guru dan instruktur, memonotoring dan evaluasi serta penilaian 

terhadap kemajuan siswa. (2) faktor yang menghambat antara lain: faktor 

penyusunan program pendidikan  dan pelatihan bersama, faktor proses 

pembimbingan oleh guru, factor penyusunan jurnal harian. (3) model dalam upaya 

meningkatkat mutu ketrampilan yaitu dengan pembelajaran berbasis kompetensi, 

pembelajaran berbasis produksi, pembelajaran tuntas, pembelajaran penemuan 

dan pembelajaran kooperatif.  

Aisyah Jafar, Arnidah, Yayu Wahyuni Yuritman,A. Muliati Nur 

(2008) Penelitian yang dilakukan oleh LPMP Sulawesi selatan, dengan judul 

penelitian Opt imalisasi Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Meningkatkan 

Mutu Lulusan SWekolah Menengah Kejuruan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapat tindak lanjut berupa kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat 

sehingga pelaksanaan uji kompetensi dapat dirasakan manfaatnya oleh semua 

unsure baik bagi para siswa, pihak sekolah, dunia usaha/industry (DU/DI), 

pemerintah maupun masyarakat. Jenis penelitian kualitatif. hasil penelitian (1) 

pelaksanaan uji kompetensi di SMK Negeri 2 Somba Opu sungguminasa 
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Kabupaten Gowa telah sesuai dengan standart  dan prosedur operasional 

pelaksanaan penilaian hasil belajar, (2) berdasar analisa SWOT terdapat 4 faktor 

kunci yang dipilih sebagai penghambat dan pendukung yaitu : kekuatan (S) 

jumlah dan kompetensi tenaga pengajar sesuai dengan keadaan yang ada. 

Kelemahan (W) minimnya kualitas dan kuantitas material dan fasilitas. Peluang 

(O) jaringan kerjasama/ kemit raan dengan DU/DI dan istansi yang terkait. 

Ancaman (T) profil sekolah belum banyak dikenal oleh masyarakat umum .(3) 

strategi yang ditempuh untuk mengoptimalkan pelaksanaan uji kompetensi pada 

SMK Negeri 2 Somba Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam meningkatkan 

mutu lulusan yaitu: (a) meningkatkan upaya pengembangan kompetensi staf 

pengajar,(b) mengopt imalkan kerja sama sekolah terhadap semua unsure, (c) 

mensosialisasikan profil sekolah secara jelas kepada semua stakeholder. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir pada penelitian ini di awali dengan bentuk penelitian yang 

mengacu pada deskripsi lapangan serta output pendidikan yang berlangsung 

dalam objek penelitian. Dalam hal ini proses pelaksanaan praktek mesin CNC 

(Milling) yang dilaksanakan di SMK YP Colomadu Karanganyar. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan 

untuk menghasilkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Keberadaan praktek mesin khususnya mesin CNC (Milling) diharapkan dapat 

mengembangkan fungsi dan sarana kendali mutu pendidikan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan sekaligus menghasilkan peserta didik yang kompeten di 

bidangnya. 
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Pelaksanaan Praktek mesin CNC (Milling) diharapkan dapat memotivasi 

sekolah agar selalu meningkatkan mutu dan hasil lulusannya serta meningkatkan 

mutu pendidikan dan prestasi lulusan . 

Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1. Kerangka berfikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tem pat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YP 

Colomadu Karanganyar. Hasil penelitian ini diharapkan benar-benar akan 

memberi manfaat bagi instansi terkait dalam pengembangan pelaksanaan praktek 

mesin CNC (Milling) dalam upaya meningkatkan mutu lulusannya. Adapun 

waktu penelitian mengikuti schedule sebagai berikut: 

Tabel 1. Schedule penelitian 

No Jenis Kegiatan Alokasi Waktu 

1 Penyusunan proposal penelitian Maret  s/d April 2009 

2 Pengurusan perijinan April 2009 

3 Penyusunan Kajian pustaka Maret s/d April 2009 

4 Pengumpulan data penelitian juni  s/d September 2009 

5 Penyusunan laporan penelitian Oktober  s/d November2009 

6 Penggandaan laporan Desember 2009  

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) dalam upaya meningkatkan mutu 

lulusan program keahlian teknik pemesinan pada SMK YP Colomadu.  Untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap, mendalam dan dapat  memberikan jawaban 
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yang tepat terhadap permasalahan yang diajukan digunakan metode penelitian  

kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2008: 15) berpendapat  bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument  kunci, 
pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, 
teknik pengumpulan dengan trianggulasi data (gabungan), analisa data 
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Winarno Surahmad (1994: 

139) berpendapat bahwa penyelidikan deskriptif adalah penyelidikan yang tertuju 

pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian 

tersebut diatas  penelitian ini akan mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan 

praktek mesin CNC (Milling) program keahlian teknik pemesinan sebagai upaya 

peningkatan mutu lulusan  di SMK YP Colomadu Karanganyar. 

Di tinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kasus 

atau studi kasus . Winarno Surakhmad ( 1994 : 143 ) berpendapar bahwa: “ studi 

kasus merupakan jenis metode jenis metode diskript if yang memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara intensif dan mendetail”. Subyek yang diteliti terdiri dari 

satu unit  yang dipandang sebagai kasus. 

Adapun alasan penggunaan metode diskript if dengan pendekatan studi 

kasus adalah : 

1. Masalah yang diteliti merupakan masalah yang ada pada saat 

sekarang.Penelitian ini bersifat memecahkan masalah yang diselidiki dengan 
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menggambarkan keadaan obyek penelitian pada masa sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 

2. Masalah yang diteliti merupakan masalah yang berhubungan dengan Proses 

pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) pada program keahlian teknik 

pemesinan di SMK YP Colomadu Karanganyar 

Dalam penelitian kualitatif lebih banyak mempertanyakan bagaimana atau 

mengapa, sebab proses terjadinya sesuatu yang lebih pent ing dan bermakna 

daripada adanya sesuatu. Ada dua pert imbangan pokok mengapa penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. 

Pertama, model proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) 

melibatkan perilaku manusia, dimana perilaku manusia hakekatnya dipengaruhi 

oleh latar belakang perilaku sendiri,oleh karenanya penelitian harus dilaksanakan 

dengan latar belakang alami. 

Kedua, dalam mengkaji permasalahan yang ada kaitannya dengan 

manusia, peneliti relative kesulitan dalam memahami kerangka dan ruang lingkup 

manakala subjek penelitian menginterprestasikan pikirannya, perasaan dan 

perilakunya. Dalam proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) melibatkan 

individu-individu sebagai pelaksana baik dari institusi sekolah maupun dunia 

industry. Peneliti harus datang sendiri dan melibatkan secara langsung dalam 

proses pembelajaran dan proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) itu 

sendiri. Pemahaman yang mendalam mengenai hal itu lebih tepat  menggunakan 

pendekatan kualitatif. 
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C. Sumber Data 

Menurut H.B Sutopo (1996:54) bahwa” sumber data dalam penelitian 

kualitatif bias berupa orang, peristiwa dan lokasi, benda, dokumen atau arsip”. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa sumber data dalam penelitian ini 

sangat beragam. Oleh karena itu ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis 

data sangat penting, karena akan dapat menentukan ketepatan dan kelayakan data 

yang diperoleh.  

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan 

Yaitu seorang yang dipandang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji 

dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti berupa kata-

kata. Informan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah informan yang benar-

benar mengetahui permasalahn sihingga dioperoleh data yang objektif. Pertama-

tama peneliti memilih sumber data 4 orang. Namun setelah dilapangan sumber 

data menjadi 7 orang  yaitu: 

a. Kepala Yayasan SMK YP Colomadu Karanganyar 

b.  Kepala SMK YP Colomadu Karanganyar. 

c. Wakil Kepala sekolah Bidang Kurikulum 

d.  Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan  

e. Wakil Kepala sekolah bidang Bimbingan dan konseling   

f. Ketua program teknik pemesinan SMK YP Colomadu Karanganyar. 

g.  Perwakilan siswa berprestasi 
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2. Peristiwa dan Lokasi 

Kegiatan penelitian kualitatif tidak lepas dari wawancara dan observasi 

yang akan melibatkan tempat ,pelaku dan peristiwa yang terjadi. Adanya peristiwa 

mengakibatkan peneliti dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara 

lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. 

Tempat dan lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan 

penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bias dimanfaatkan 

oleh peneliti. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah SMK YP 

Colomadu Karanganyar  

3. Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data tambahan, bukan hanya tulisan saja, 

tetapi juga berupa rekaman, gambar atau benda yang berkaitan dengan suatu 

aktivitas atau peristiwa tertentu. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini 

antara lain : rekaman hasil wawancara, data tentang pelaksanaan uji kompetensi, 

data-data penilaian uji kom petensi dan data lain yang dapat memberikan 

keterangan tambahan tentang pelaksanaan uji kompetensi. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 

penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi 

alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in 

depth interiview) dan dokumentasi. 
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Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Pengamatan ( Observasi ) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian dan mencatat fenomena yang diselidiki melalui 

penglihatan dan pendengaran. Dalam hal ini , peneliti melakukan kegiatan 

pengamatan secara langsung dan memperhatikan secara cermat tentang proses 

pelaksanaan parktek mesin CNC (Milling) di SMK YP Colomadu Karanganyar. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari 

informan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Data yang dikumpulkan 

dari wawancara merupakan data penguat bagi penemuan data yang dikumpulkan 

dengan pengamatan, sekaligus data-data lain yang diperlukan untuk mendukung 

penjelasan tentang permasalahan penelitian. 

Lincoln and Guba dalam Sugiyono (2008 : 322) mengemukakan ada tujuh 

langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif, yaitu 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Melangsungkan alur wawancara. 

e. Mengkomfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

f. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 
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g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.  

Sumber data dan data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini melalui 

kegiatan wawancara, yaitu: 

1) Kepala sekolah SMK YP Colomadu Karanganyar, untuk memperoleh 

informasi tentang proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) .. 

2) Ketua program teknik pemesinan, untuk memperoleh informasi dan masalah-

masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling). 

3) Siswa kelas XII teknik pemesinan, untuk memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) dan m asalah yang dihadapinya 

4) Perusahaan atau instansi dari luar yang berfungsi sebagai verifikator dalam 

proses pelaksanan praktek mesin CNC (Milling)  sehingga mendapatkan 

informasi tentang sejauh mana peranan praktek mesin CNC (Milling) dalam 

upaya meningkatkan mutu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan 

dokumen yang ada, misalnya data tentang kegiatan proses pelaksanaan praktek 

mesin CNC (Milling) dan tentang sistem penilaian, data tentang peserta, data 

tentang prosedur, data tentang hasil kerja dan data-data yang lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Sampling (Cuplikan) 

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling digunakan untuk menyeleksi 

atau memfokuskan permasalahan agar pemilihan sample lebih mengarah pada 

tujuan penelitian. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



57 

 

 

 

purposive sam pling dan snowball sam pling. Sugiyono (2008: 300) Purposive 

sampling adalah  “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu”. Pertimbangan tertentu ini, misalnyua orang tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi social yang diteliti. 

Sedangkan snowball sampling menurut Sugiyono (2008 : 300) mengatakan bahwa 

“ Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, 

lama-lama menjadi besar”. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang 

sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap. 

Menurut Lincoln dan Guba dalamj Sugiyono (2008: 311) mengemukakan 

bahwa ; Naturalistic sampling is, then, very different from convent ional sampling. 

It is besed om  informational, not statistical, considerations. Its purpose is to 

maximize informat ion, not to generalization.( Penentuan sampel dalam penelitian 

kualitatif (naturalistic) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian 

konfensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak 

didasarkan perhitungan statistic. Sampel yang dipilih berfungsi untuk 

mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan ). 

 

F.  Teknik Pem eriksaan Keabsahaan Data 

1. Triangulasi 

Menurut Lexy j Moleong ( 2009: 330 ) “Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” Patton sepert i 
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yang dikutif H.B Sutopo (1996:70) membedakan empat  macam teknik 

trianggulasi data sebgai cara untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian 

kualitatif , yaitu: 

a. Trianggulasi data atau sumber, yaitu teknik trianggulasi yang mengarahkan 

peneliti agar di dalam mengumpulkan data wajib menggunakan berbagai 

sumber data yang tersedia 

b. Trianggulasi metode, yaitu jenis trianggulasi yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data sejenis tetapi berbeda teknik atau metode 

pengumpulannya. 

c. Trianggualsi peneliti yaitu hasil penelitian baik data atupun kesimpulan 

mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari 

beberapa peneliti yang lain. Dari pandangan dan tafsir yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti terhadap hasil yang dikumpulkan yang pada akhirnya bisa 

lebih memantapkan hasil akhir penelitian. 

 Jenis trianggulasi yang digunakan untuk mencapai validitas data dalam 

penelitian ini adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi 

sumber digunakan untuk mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan 

berbagai sumber data yang berbeda, yaitu antara lain: 

1) Untuk memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan praktek 

mesin CNC (Milling) peneliti memanfaatkan nara sumber yang 

berbeda yaitu siswa program teknik pemesinan sebagai peserta  dan 

guru sebagai  penilai . 
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2) Untuk memperoleh informasi tentang hambatan-hambata dan 

permasalahn, peneliti memanfaatkan sumber yang berbeda yaitu 

siswa dan guru. 

3) Untuk memperoleh informasi tentang peranan praktek mesin CNC 

(Milling) dalam upaya meningkatkan mutu lulusan, peneliti 

menggunakan nara sumber yang berbeda yaitu kepala sekolah dan 

ketua program teknik pemesinan. 

Trianggulasi metode dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik pengumpulan  data yang 

berbeda, yaitu: 

a) Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa 

wawancara mengenai proses pelaksanaan praktek mesin CNC 

(Milling) , dan hasilnya diuji dengan metode observasi terhadap 

pelaksanaan praktek  keahlian di lapangan secara langsung 

b)  Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa 

dokumen tentang proses pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling)  

kemudian dicek kebenarannya melalui wawancara  dengan siswa, 

guru  dan ketua program keahlian teknik pemesinan. 

2. Reviu Informan  

Reviu informan merupakan suatu pengembangan validitas yang perlu 

dilakukan dalam penelitian kualitatif. Pada penyususnan laporan ,walaupun belum 

utuh perlu dikomunikasikan dengan informan, khususnya yang dipandang sebagai 

key person. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang telah 
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disusun merupakan pernyataan atau diskripsi sajian yang bisa disetujui. Hal-hal 

yang perlu dikomunikasikan dalam hal penelitian ini adalah: proses pelaksanaan, 

hambatan  dan peranan pelaksanaan praktek mesin CNC (Milling) dalam upaya 

meningkatkan mutu lulusan program keahlian teknik pemesinan dan lain –lain 

hal-halyang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Perpanjangan pengamatan. 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

ataupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berart i hubungan 

peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin 

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang 

disembunyikan. 

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2008 : 369) mengatakan 

bahwa “ Rapport is a relationship of mutual trust and em otional affinity between 

two or more people”. (Hubungan adalah sebuah kepercayaan bersama dan emosi 

antara dua orang atau lebih ). Dalam melakukan perpanjangan pengamatan 

sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah 

data yang diperoleh itu setelah dicek kemabali kelapangan benar atau tidak, 

berubah atau tidak. 

4. Meningkatkan ketekunan. 

Meningkatkan ketekunan berart i melakukan pengamatan secara lebih 

cermat  dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal 
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peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai 

referensi buku maupun  hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan temuan yang diteliti. 

G. Teknik Analisi Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif yang prosesnya 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 

wawancara, pengamatan yang tertulis dalam catatan lapangan,dokumen pribadi, 

dokumen resmi dan sebagainya. 

Untuk lebih jelasnya, proses analisis dengan metode interaktif dapat 

digambarkan sebagai berikut; 

Gambar 1. Analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ( Sumber ; Mattew B Miles & A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2008 : 

338) 
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1. Pengumpulan data 

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data 

yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Pengumpulan data dilaksanakan selama data yang diperlukan belum 

memadai dan akan dihent ikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai 

dalam mengambil keputusan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, memfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. Proses ini 

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian . bahkan prosesnya diawali 

sebelum pelaksanaan pengumpula data. Pada waktu pengumpulan data 

berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data 

yang diperoleh dilapangan. Dalam penyusunan ringkasan tersebut peneliti juga 

membuat coding, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahn dan 

juga menulis memo.Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir 

penelitian ini.  

3. Penyajian Data 

Sebagai proses analisis data selanjutnya, inti dari penyajian data ini adalah 

mengorganisis informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam 

menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam menyusun 

penggambaran proses dan fenomena yang ada pada obyek penelitian. Untuk 

mempermudah penyajian data ini digunakan pengelompokan data, jaringan kerja 
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berkaitan kegiatan laporan. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara 

teratur dan akhirnya peneliti dapat melihat fenomena itu berhubungan denga teori 

yang relevan.  

4. Menarik  Kesimpulan 

Merupakan  analisis rangkaian pengolahan data yang berupa gejala kasus 

yang terdapat di lapangan. Penyusunan cacatan, pola dan arahan sebab akibat di 

lakukan secara teratur. Art inya kesimpulan akhir yang ditulis merupakan 

rangkaian keadaan dari yang belum jelas kemudian meningkat  sampai pada 

pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis terhadap 

fenomena yang ada. Disamping itu dalam penarikan kesimpulan peneliti juga 

mendiskusikan permasalahan dengan pihak-pihak yang relevan yang akhirnya 

terjadi sebuah kesepakatan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Deskripsi SMK 

1. Sejarah berdirinya dan lokasi sekolah 

Pada tanggal 1 Januari 1967 atas prakarsa pengurus Pendidikan Marhaenis 

anak cabang Colomadu untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja didirikan 

Sekolah Teknik Menengah  dengan nama STM Marhaenis Colomadu sebagai 

kelas jauh STM Marhaenis Surakarta, sebagai tempat  menggunakan gedung STN 

1 Col. Pembelajaran dilakukan pada siang hari dengan jurusan mesin umum 

dengan jumlah siswa 22 orang. 

Pada tahun 1971 STM tersebut bergant i nama dengan STM Pancasila . Pada 

tahun ini terjadi pergant ian kepala sekolah dari Soemanto digant ikan oleh Drs. 

Setiawan. Pada tahun 1973 atas dukungan Indardi, BA pada saat itu sebagai 

wedana Wonoharjo STM Pancasila Colomadu lepas dari yayasan pancasila 

menjadi STM Persiapan Negeri dengan siswa 6 kelas. 

Pada tahun 1975 karena ada edaran surat yang menyatakan tidak dibenarkan 

menggunakan kata persiapan negeri maka STM Persiapan Negeri berubah 

menjadi STM Pemda Colomadu. Suasana memperhat inkan timbul karena ada 

surat keputusan sekolah swasta tidak boleh menggunakan fasilitas sekolah negeri. 

Pada saat itu kemampuan untuk operasionakl sekolah sangat terbatas. Kemudian 

timbul suatu gagasan untuk membuat sekolah yang memiliki sarana dan prasarana 

sendiri dengan letak sekolah yang strategis. Maka Drs Setiawan bermusyawarah 
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dengan Sunarto, BcHk , Drs. Agus Mulyoto dan Rikanto, mewujudkan sekolah 

dengan memiliki tanah , gedung dan sarana dan prasarana yang baik. 

Pada tanggal 5 Agustus 1977 terkumpul uang sebesar 750.00 rupiah dari 

Drs. Setiawan sebesar 250.00 rupiah, Sunarto, BcHk sebesar 200.00 rupiah, Drs. 

Agus Mulyono sebesar 200.000 rupiah dan Rikanto, sebesar 50.000 rupiah. Uang 

tersebut digunakan untuk membeli tanah sawah HM 316 a/n Ruwoto, Ny Sukini 

dan Ngatini dengan luas 2030 M
2
 dengan letak di Desa Jetak Bolon . 

Pada tahun 1979 STM Pemda Colomadu menempati gedung baru. Proses 

belajar dilakukan pada pagi dan sore hari dengan jurusan teknik mesin dan listrik. 

Karena pada saat itu masih kekurangan peralatan praktek maka khusus anak kelas 

3 praktek dilaksanakan di BLKI Surakarta. 

Pada tanggal 8 Juli 1983 sekolah membeli tanah HM 62 dengan luas 1935 

m
2
 yang letaknya sejajar dengan tanah yang lama. Atas nama Ngadiyem 

Kartopawiro. Dari tanah tersebut digunakan untuk membangun ruang kelas, ruang 

praktek, kantor, perpustakaan dan musola. Pada tahun tersebut dipasang listrik e 

phase dengan 3600 KVA. 

Tanggal 15 Agustus 1985 dengan adanya surat dari Gubernur Jawa Tengah 

tanggal 23 Nop 1983 tentangan larangan mendirikan sekolah swasta dengan nama 

Pemda maka didirikanlah Yayasan Pendidikan Colom adu dengan Akta Notaris 

Ayu Mahyastuti Notonegara Nogi tanggal 15 Agustus 1984.  Pada tanggal 11 

Februari 1985 berdasarkan SK Kepala daerah Tk II Karanganyar No. 421.3/7 

tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985 Yayasan Pendidikan Colomadu ditunjuk 
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sebagai pengelola dan penanggung jawab penyelenggaraan STm Pemda 

Colomadu dan selanjutnya menjadi STM YP Colomadu. 

Pada tanggal 21 Januari 1988 atas bantuan kepala desa Bolon dan LKMD , 

yayasan pendidikan Colomadu berhasil membeli tanah kas Desa Bolon seluas 

8770m
2
. Disebelah selatan gedung lama dengan cara tukar guling dengan 

menggantikan 5 petak sawah. Tanah tersebut kemudian didirikan gedung 

bert ingkat dua.  

2. Lokasi SMK YP C olomadu 

SMK YP Colom adu terletak di Jetak Bolon Kulon Colomadu Karanganyar 

dengan no telpon 0271-781904, Website : Http:// smkypcol.sch.id, Email : ht tp:// 

smkyp.sch.id. 

Gambar 2. Lokasi SMK YP Colomadu 
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3. Kondisi SMK YP Colom adu Karanganyar 

a. Ident itas Sekolah 

1) Nama Sekolah : SMK Yayasan Pendidikan Colomadu 

2) Alamat : Jetak, Bolon, Colomadu, Karanganyar  

3) NSS/ NDS : 324031312002 / 4203290003 

4) Status Terakreditasi : TERAKREDITASI   “ A “ 

5) No Telpon : 0271 – 781904 

b. Ident itas Kepala Sekolah 

1) Nama       : Drs. Sugijanto , MM 

2) NIP                                            : --- 

3) Pangkat Golongan                     : --- 

4) Alamat                               : Ngendro RT 03 RW 12, Bolon,                         

                                                        Colomadu Karanganyar  

5) Pendidikan Tert inggi  S 1      : Jurusan Pendidikan Olahraga 

                                          S 2      : Megister managemen 

6)  Telpon                              : 0271 – 781943 / 081 867 434 336 

c. Identitas Komite Sekolah 

1) Nama Ketua       : MUHADI 

2) Alamat                : Jetak RT 01 RW 12, Bolon,   

                                                     Colom adu 

3) No Telpon      : 0271 – 7041939 / 0271 – 9241110 
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d.  Status Tanah 

1)  Tanah      :    - milik sendiri 

                                                            - bersert ifikat 

2) Gedung      :    milik sendiri 

3) Bangunan      :    permanent 

 

e. Program Keahlian 

1) Program Keahlian / Jurusan 

a)Teknik Mekanik Otomotif 

b)    Teknik Komputer Jaringan 

2) Jumlah Siswa 

Tingkat I : 210 anak 

Tingkat II : 201 anak 

Tingkat III : 200 anak 

Jumlah : 611 anak 

3) Ruang Belajar : 15 ruang keadaan : baik 

Ruang Praktek :   7 ruang keadaan : baik 

Ruang Perpustakaan :   1 ruang keadaan : baik 

Ruang Kantor :   2 ruang keadaan : baik 

Ruang BP :   1 ruang keadaan : baik 

         Ruang OSIS :   1 ruang keadaan : baik 
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Ruang Guru :   1 ruang keadaan : baik 

Ruang Alat :   3 ruang keadaan : baik 

Ruang Pertemuan :   1 ruang keadaan : baik 

Ruang Gudang :   1 ruang keadaan : baik 

Ruang Mushala :   1 ruang keadaan : baik 

Kamar Kecil / WC :   6 ruang keadaan : baik 

Ruang UKS :   1 ruang keadaan : baik 

Ruang Pramuka :   1 ruang keadaan : baik 

Ruang Kepala Sekolah :   1 ruang keadaan : baik 

Ruang Tata Usaha :   1 ruang keadaan : baik 

4) Fasilitas Penunjang 

a) Lapangan Upacara : 1.000 m 
2
 

b) Lapangan Olah raga : 1.600 m 2 

c) Halaman / Taman : 3.093 m
 2

 

d) Pertanaman / Open Space 

a. Kebun : 2.234 m 
2
 

b.  Lain – lain :    530 m 2 

5) Keadaan Guru dan Karyawan 

a)    Jumlah guru  :  L :36 org,P: 11 org, jum:  47 

b)    PNS  :  16  orang 

       c)   GTY  :  14  orang 
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 d)    GTT  :  17 orang  

Tabel 2 : Daftar nama Guru PNS 

No Nama Golongan Pendidikan 
1 Drs. Sugijanto ,MM IV a S2 
2 Drs. Sukamto IV a S1 
3 Drs. H. Supoyo IV a S1 

4 Drs. Windu Sunarto IV a S1 
5 Drs. Tejo Margono IV a S1 
6 Bratanto Hendro Pb, S.Pd IV a S1 
7 Cristiana Wahyu Hartani, S.Pd IV a S1 
8 Sunarto, S.Pd III b S1 
9 Ari Mustofa, S.Pd III b S1 
10 Sudewi Herawati, S.Pd III a S1 
11 Parjo, S.Pd III a S1 
12 Nurgiyanto, S.Pd III a S1 
13 Siti Istiqomah, S.Pd III a S1 

14 Bedjo Nugroho, S.Pd III a S1 
15 Sumadyo, S.Pd III a S1 
16 Dra. Sumiyah III a S1 
 

Tabel.3 : Daftar Nama Guru GTY dan GTT 

No Nama GTY/GTT Pendidikan 
1 Sukarno, BE GTY D3 
2 Sukasno,BE GTY D3 
3 Martanto, BE GTY D3 
4 H.A.R. Sukito, S.Pdi GTY S1 
5 Miyarsono, S.Pd GTY S1 
6 Ruswanto DP, BA GTY D3 
7 Gandi Agung Gunarso, BA GTY D3 
8 Drs. Suwanto GTY S1 
9 Sardjana, ST GTY S1 
10 Dra. Sumiyati GTY S1 
11 Murti Panani, S.Pd GTY S1 
12 Danang Dwi Naryanto, ST GTY S1 
13 Drs. Suparyanto GTY S1 
14 Dra. Liestiyani Damayant i GTY S1 
15 Wiyono, S.Pd GTT S1 
16 H. Nana Suryana, BE GTT D3 
17 Danik Sofia Dewi, S.Pd GTT S1 
18 Nurtini Ningsih, S.Si GTT S1 
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19 Sofwan, A.Ma GTT D3 
20 Agus Tri Dadiyo, B.Th GTT SMA 
21 FX. Cristiawan Adi N, S.Pd GTT S1 
22 Arianto Citra Setiawan, S.Pd GTT S1 
23 Macro budi Santoso, S.Pd GTT S1 
24 Andi Susanto, A.Md GTT D3 
25 Krisopras setyo Admojo, A.Md GTT D3 
26 Suryo Punjul Nugroho, A.Md GTT D3 
27 Andi Novianto, S.Kom GTT S1 
28 Trijanarko L Nugroho, A.Md GTT D3 
29 Widya Susilowati, SE GTT S1 
30 Andi Prasetyo, S.Pd GTT S1 
31 Ariant i Dwi Nugraheni, S.Pd GTT S1 
 

Tabel.4 : Daftar nama karyawan  

NO NAMA NO NAMA 

1  Menik Susilowati 13  Wakiman 

2 Junaidi Budi Susetyo, A.Md 14  Tri Sarjono 

3  Wahyu Indarto 15  Suratman 

4  Heru Triatmojo 16  Daliyo 

5  Riyanti 17  Budiyatmo 

6  Sri Wahyuni 18  Darmadi 

7  Puji Widodo 19  Seto Prasetyo 

8  Himawan Trianto 20  Sartono 

9  Suyono 21  Marno 

10  Agus Purnomo   

11  Sri Waluyo   

12  Rinto Herjanto, SE   

 

f. Visi dan Misi SMK YP Colomadu 

1) Visi SMK YP Colom adu 
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Mewujudkan SMK Yayasan Pendidikan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

menjadi sekolah mandiri dengan menggali dan menghimpun semua potensi yang 

ada untuk meningkatkan mutu lulusannya yang memiliki kesempurnaan sesuai 

dengan tuntutannya Dunia Usaha yang berjiwa mandiri sesuai perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

2) Misi SMK YP Colomadu 

a) Menyiapkan tenaga kerja ( Tamatan SMK ) untuk mengisi Keperluan 

Pembangunan. 

b)  Menciptakan tenaga kerja yang berkwalitas, profesional, sehingga mampu 

beperan sebagai faktor keunggulan bagi Industri Indonesia. 

c) Menghasilkan tamatan yang mampu memberikan bekal keahlian profesi 

untuk meningkatkan martabat dirinya. 

d)  Mengubah status  beban menjadi aset bangsa 

e) Memberi bekal kepada tamatan sehingga mampu mengembangkan 

kwalitas dirinya secara berkelanjutan. 

4. Struktur organisasi 

a. Uraian Tugas Kepala Sekolah  Dan Wakil Kepala Sekolah 

1) Kepala Sekolah 

Kepala sekolah bertugas dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah 

c/q. kepala bidang Dikmenjur Propinsi Jawa tengah terhadap keseluruhan 

kegiatan dan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang ada disekolah 

dengan manajemen yang baik, sehingga tercapai tujuan pendidikan secara 

efekt if dan efisien. 
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Kepala sekolah sebagai administrator harus mengorganisasi semua 

sumber daya secara efektif dan efisien dengan peraturan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari kepala 

sekolah dibantu oleh guru, pegawai tata usaha dan pegawai lainnya yang ada 

dibawah pembinaannya. 

Kepala sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, megkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh 

kegiatan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kegiatan sekolah secara 

menyeluruh tercantum dalam tahunan 

Untuk mencapai sasaran tersebut secara opt imal, kepala sekolah 

berkewajiban untuk melakukan kegiatan yang dibagi dalam 3 ( tiga ) tahap, 

yaitu: 

 

a) Sebelum dan pada awal tahun pelajaran. 

b) Selama tahun pelajaran yang kemudian dibagi menurut kegiatan tahunan, 

semesteran, catur wulan, bulanan dan harian. 

c) Menjelang akhir tahun pelajaran dan waktu libur sekolah. 

(1)  Penerimaan siswa baru. 

(a) Pendaftaran calon siswa baru. 

(b)Daftar calon siswa baru tingkat I 

(c)Daftar keadaan siswa, menurut tingkat  dan jurusan. 

(2) Penyimpanan data pribadi siswa. 

(3) Keadaan murid awal tahun pelajaran. 
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(4) Absensi siswa 

(a)   Papan absensi harian siswa. 

(b)  Buku absensi siswa mingguan 

(c) Rekapitulasi absensi siswa bulanan dan semesteran. 

(5)  Penilaian siswa 

(a) Buku nilai siswa 

(b)  Buku laporan pendidikan 

(6) Mutasi siswa 

(a) Surat keterangan pindah sekolah 

(b)   Buku mutasi siswa 

(7) Pelaksanaan UNAS/UAS 

(a) Daftar calon peserta UNAS/UAS 

(b)  Tanda peserta UNAS/UAS 

(c)Daftar peserta UNAS/UAS, prestasi dan hasil UNAS/UAS 

(8) Kenaikan tingkat 

(a)Daftar m urid yang naik tingkat. 

(b)Rekapitulasi murid naik tingkat, berhasil UNAS/UAS 

Untuk memperlancar tugas kepala sekolah dalam program pendidikan dan 

pengajaran dipergunakan format-format berikut : 

a. Jadwal kegiatan sekolah/ kalender pendidikan. 

b.  Jadwal pelajaran sekolah 

c. Buku penyerahan laporan pendidikan 

d.  Buku penyerahan STK, SERTIFIKAT, STTB, TRANSKRIP. 
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e. Buku rencana pelaksanaan evaluasi belajar. 

Kegiatan kepala sekolah 

1. Kegiatan harian 

a.  Memeriksa daftar hadir guru, pegawai   

b.  Memeriksa persiapan guru dan persiapan lainnya yang dapat  

menunjang proses belajar mengajar, termasuk gurun wajib hadir. 

c. Memeriksa situasi sekolah demi pelaksanaan 5K 

d.  Mengatasi masalah / kasus yang terjadi di sekolah yang sekiranya 

dapat menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar. 

e. Mengadakan pengawasan secara umum pada saat mulai sampai 

berakhirnya pelajaran. 

2. Kegiatan mingguan  

a. Upacara bendera pada hari senin dan hari besar lainnya. 

b.   Senam pagi Indonesia , SKJ, gerak jalan jantung bebas. 

c. Memeriksa agenda dan m enyelesaikan surat-surat . 

d.  Mengadakan rapat  mingguan guna membahas jalannya pelajaran 

dan kasus yang belum terselesaikan untuk menjadi bahan rencana 

kegiatan minggu berikutnya. 

e.  Memeriksa keuangan sekolah antara lain : biaya UUBP,DPP dan 

SPP. 

f. Mengatur penyediaan keperluan perlengkapan kantor/ sekolah. 

3. Kegiatan bulanan  

a. Pada awal bulan dilakukan kegiatan antara lain: 
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1) Melaksanakan kegiatan SPP, gaji guru, pegawai, laporan bulanan, 

rencana keperluan perlengkapan kantor. 

2) Melaksananakan pemeriksaaan umum antara laian: 

a) Buku kemajuan kelas. 

b) Daftar hadir guru dan pegawai tata usaha. 

c) Kumpulan program satuan pelajaran. 

d) Kumpulan bahan evaluasi berikut analisisnya. 

e) Diagram pencapaian kurikulum. 

f) Diagram daya serap siswa. 

g) Program perbaikan dan pengayaan. 

h) Buku catatan pelaksanaan SP. 

3) Memberikan petunjuk catatan kepada guru tentang siswa yang 

perlu diperhatikan khususnya yang perlu diketahui dalam rangka 

pembinaan kegiatan siswa. 

 

b.  Pada akhir bulan dilaukukan kegiatan antara lain : 

1) Mengadakan penutupan buku kas rutin (UUBP), DPP dan SPP 

2) Membuat pertanggung jawaban keuangan dan pemeriksaan 

keuangan setiap 3 bulan sekali pada akhir bulan. 

3) Mengadakan evaluasi terhadap persediaan serta penggunaan 

bahan-bahan praktek teori serta kantor. 

4. Kegiatan semesteran 

a. Menyelenggarakan perbaikan / revisi peralatan dan pemesianan sekolah. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



77 
 

 

 

b. Menyelenggarakan evaluasi semesteran. 

c. Menyelenggarakan pengisian buku induk. 

d. Menyelenggarakan pengisian raport serta pembagiaan kepada siswa. 

e. Mengadakan konsultasi dengan orang tua / wali siswa yang 

berhubungan dengan hasil evaluasi rapot siswa. 

5. Kegiatan tahunan 

a. Menyelenggarakan evaluasi hasil belajar siswa dalam rangka kenaikan 

tingkat/ lulusan. 

b. Memberikan tugas pengisian raport serta menyelenggrakan pembagian 

STK , STTB, sert ifikat  dan traskrip nilai kepada siswa lewat orang tua/ 

wali. 

c. Memberikan tugas pengisian STK kepada petugas yang ditunjuk serta 

menyelenggarakan pembagian STK kepada siswa dan wisuda siswa. 

d. Melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru. 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk melihat  

sejauh mana pelaksanaan kurikulum. 

f. Menyusun rencana keuangan, perbaikan/ pemeliharaan gedung sekolah 

serta perbaikan dan pemeliharaan alat-alat praktek termasuk 

penambahannya. 

g. Menyusun laporan akhir tahun pelajaran dan SPJ keuangan. 

h. Menyusun RAPBS yang akan diajukan kebidang Dikmenjur dan 

dimusyawarahkan dengan BP3 dan disyahkan oleh kepala Kandep. 
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6. Rapat-rapat. 

Kepala sekolah mengadakan rapat sesuai keperluan yang meliputi: 

a. Membicarakan rencana program untuk tahun pelajaran berikutnya. 

b. Membicarakan persiapan ulangan dan evaluasi semesteran. 

c. Membicarakan persiapan UNAS dan UAS dan evaluasinya. 

d. Membicarakan kemajuan pengajaran. 

e. Membicarakan penerimaan siswa baru. 

7.Kepegawaian. 

Kepala sekolah wajib membuat DP3 untuk masing-masing pegawai 

yang menjadi tanggung jawabnya menurut ketentuan yang berlaku. 

8.Tata usaha. 

a. membaca surat-surat  masuk dan memberi disposisi. 

b. Surat-surat yang harus dijawab dibuatkan konsepnya dengan 

pengarahannya oleh petugas yang ditunjuk. 

c. Menandatangani surat-surat  keluas dan legalisis STK, STTB, sert ifikat   

dan Transkrip nilai. 

9. Kesiswaan. 

a. Kepala sekolah harus menciptakan suasana yang sehat dalam 

lingkungan sekolahnya, mengusahakan peningkatan ketahanan sekolah 

untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat kebudayaan. 

b. Memberikan dorongan kepada semua guru dan siswa untuk berprestasi. 
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2) Wakil kepala sekolah 

a) wakil kepala sekolah melaksanan tugas-tugas kepala sekolah khususnya 

dalam meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar, jika kepala sekolah 

berhalangan hadir. 

b)  Wakil kepala sekolah bertugas sesuai coordinator para pembantu kepala 

sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 

c) Membantu kepala sekolah menjabarkan kalender pendidikan terutama 

dalam hal urusan pengajaran serta administrasi proses belajar mengajar: 

(1) pembagian tugas guru. 

(2) Jadwal pelajaran dan evaluasi belajar. 

(3) Merencanakan dan menyusun program pengembangan dan atau 

pencapaian target kurikulum. 

3) Uraian tugas bidang kurikulum 

a) Membantu kepala sekolah dalam menyusun kalender pendidikan 

terutama dalam : 

(1) Penyusunan pembagian tugas guru. 

(2) Penyusunan jadwal pelajaran. 

(3) Penyusunan jadwal evaluasi belajar/. 

(4) Membuat dan menyusun daftar induk siswa. 

(5) Membuat dan menyusun daftar induk siswa. 

(6) Membuat statistic mengenai : 

(a) Keadaan siswa. 

(b) Latar belakang atau 
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(c) Jumlah yangb keluar/ tinggal/ naik. 

b) Merencanakan dan mengkoordinasikan 

(1) Pelaksanaan kurikulum 

(2) Pelaksanaan kegiatan luar kelas atau sekolah. 

(3) Pelaksanaan evaluasi belajar. 

c)Menyusun pedoman-pedoman untuk : 

(1) Penentuan pemilihan jurusan 

(2) Penentuan kenaikan kelas. 

(3) Penentuan lulusan atau tamatan belajar. 

(4) Penentuan evaluasi belajar. 

(5) Penentuan PBM. 

d) Mengadakan pertemuan guru-guru baik kelompok / individu untuk: 

(1) Diskusi tentang pelaksanaan PBM dan mengatasi hambatan. 

(2) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa  dalam 

menyalurkan GBPP ke SP dan SPP untuk dapat saling mengisi. 

(3) Menyusun laporan kemajuan siswa. 

e) Merencanakan dan melaksanakan : 

(1) Peninjauan/observasi studi 

(2) Karya wisata. 

(3) Praktek kerja lapangan. 

(4) Riset. 
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f) Mengevaluasi semua program kegiatan yang ditetapkan dan secara 

periodic menyusun laporan kepada kepala sekolah tentang 

pelaksanaan PBM dan evaluasi belajar secara tertulis maupun lisa. 

4) Uraian tugas bidang kesiswaan. 

Pembina OSIS mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam hal: 

a) Penyusunan rencana, mengolah, menelaah dan mengkombinasikan 

program pelaksanaan, pembinaan kegiatan OSIS dan organisasi tertentu. 

b)  Mengkoordinir kegiatan OSIS sehingga dapat  membawa siswa untuk 

menghayati hidup berorganisasi secara sehat, sebagai arena untuk 

menunjang pendidikan. 

Pembina OSIS melakukan kegiatan-kegiatan: 

(1)  Penyususnan program pembinaan kesiswaan  yang telah disetujui kepala 

sekolah. 

(2) Pelaksanaan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa 

dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, terutama 

pelaksanaan 7K dengan cara SPI dan SKJ. 

(3) Pengarahan dan pemilihan pengurus OSIS , MPK dan kelompok belajar. 

(4) Pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi, semua kegiatan OSIS 

dilaksanakan sesuai dengan AD dan ART OSIS yang telah disyahkan dan 

tidak menyimpang dari tata tertib sekolah. 

(5) Penyusunan pembinaan siswa secara berkala dan insidentil. 

(6) Pemilihan calon penerima biasiswa bagi siswa yang berbakat . 
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(7) Pembinaan dalam pelaksanaan intra dan ekstra kurikuler yang di koordinir 

oleh wakil kepala sekolah dan bekerja sama dengan bagian pengajaran dan 

wali yang bersangkutan, BP dan instansi. 

5) Uraian tugas bidang ekstra kurikuler. 

a) Membantu kepala sekolah dalam membina kegiatan diluar jam pelajaran 

intra kurikulum dengan tujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman 

siswa, membina bakat dan minat  siswa, mempertinggi mental dan moral 

siswa agar para siswa benar-benar menjadi siswa yang berjiwa pancasila. 

b)  Untuk mencapai tujuan itu menjadi kewajiban urusan ekstra kurikuler 

untuk mengadakan kerjasama dengan  

(1)Urusan pengajaran. 

(2) Urusan kesiswaan. 

(3) BP. 

(4) Urusan perpustakaan. 

(5) Urusan pramuka. 

c) Urusan ekstra kurikuler dalam hal usaha memperluas pengetahuan dan 

pengalaman siswa perlu adanya usaha: 

(1) Kegiatan ilmu pengetahuan diluar jam pelajaran 

(2) Kegiatan mendayagunakan perpustakaan. 

(3) Kegiatan kelompok belajar bersama. 

(4) Kegiatan karya wisata. 

(5) Kegiatan mengadakan bacaan segar bagi siswa, majalah dinding. 

d)  Untuk membinan bakat dan minat  siswa perlu adanya usaha 
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(1) Adanya kegiatan pembinaan keolahragaan. 

(2) Adanya kegiatan pembinaan kesenian. 

(3) Adanya kegiatan pembinaan yang bersifat hobby. 

e) Untuk mempertinggi mental dan moral siswa perlu adanya usaha  

(1) Mempertinggi pembinaan mental dan motral siswa. 

(2) Mempertinggi kegiatan pramuka /MPR dsn 

f) Member laporan kepada kepala sekolah secara periodic tentang kegiatan 

yang dilakukan.  

6) Uraian tugas bidang hubungan masyarakat  

Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua wali 

murid dan masyarakat. 

a) Membina hubungan antara sekolah dan BP3. 

b)  Membina dan mengadakan serta melakukan pengembangan hubungan 

antara sekolah dengan : 

(1) Lembaga pemerintah. 

(2) Lembaga social. 

(3) Instansi-instansi yang berperan penting. 

(4) Dunia usaha dan insdustri tentang: 

(a) Institusi perseorangan. 

(b) Unit produksi. 

(c) PSG. 

(d) Study tour 

(e) Magang siswa. 
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(f) Diklat tenaga guru 

(g) Dll. 

c)Mengadakan konsultansi/koordinasi dengan DU/DI. 

d)Menyusun pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala. 

7)  Uraian tugas bidang bimbingan dan penyuluhan. 

Petugas bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas dan tanggung jawab 

kepada kepala sekolah dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan siswa di 

sekolah yang meliputi : 

a) Menyusun dan melaksanakan program BP yang meliputi waktu kegiatan, 

metode bimbingan dan penyuluhan, kebutuhan peralatan dan dana. 

b)  Penyelenggaraan penerimaan siswa baru sehingga diperoleh calon siswa 

yang mempunyai bakat  dan minat  kemampuan sesuai dengan jurusan. 

c) Memberikan layanan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa agar lebih 

berprestasi dalam kegiatan belajar. 

d)  Melaksanakan koordinasi dengan kepala instansi wali kelas dan guru 

dalam mengevaluasi siswa bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswa. 

e) Memberikan layanan kepada lulusan sekolah dalam memperoleh 

gambaran tentang pekerjaan yang sesuai, pemilihan jurusan keperguruan 

tinggi bagi yang akan melanjutkan studinya. 

f) Megadakan evaluasi pelaksanaan bimbinmgan dan penyuluhan. 

g)  Menyusun statistic hasil evaluasi bimbingan dan penyuluhan. 
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h) Membantu kepala sekolah  dalam menentukan suatu langkah/pemecahan 

masalah terhadap siswa yang terkena suatu kasus. 

i) Bekerja sama dengan  bagian pengajaran, bimbingan OSIS, Pembina 

pramuka,. PMR, UKS dan Pembina ekstra kurikuler yang lain demi 

keselarasan dan keserasian pelaksanaannya. 

j) Penyusunan dan pemberian saran dan pertimbangan pemilihan jurusan 

bagi siswa. 

8) Uraian tugas guru 

Guru adalah pelaksanan operasional riil pendidikan dan pengajaran di sekolah 

serta bertanggung jawab atas kelancaran, kelangsungan dan pengembangan 

pelaksanaan kurikulum. Guru mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan 

dan pengajaran disekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku. Disamping tugas 

pokok tersebut, guru membantu kepala sekolah dalam hal mengatur : 

a) Program pengajaran. 

b)  Pembinaan kesiswaan termasuk program BP. 

c) Pengelolaan kelas. 

d)  Pengelolaan perpustakaan. 

e) Kegiatan jurusan. 

f) Pengelolaan ruang praktek. 

Sesuai dengan lingkup, fungsi dari tugas guru tersebut diatas guru sebagai petugas 

pendidik dan pengajar, pelaksanaan jenis-jenis kegiatan mengelola proses belajar 

mengajar sebagai berikut : 
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(1) Menyusun satuan pelajaran berdasarkan prosedur pengembangan system 

instruksional. 

(2) Menyusun rencana dan laporan pelaksanaan pelajaran. 

(3) Menyusun rencana program evaluasi. 

(4) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

(5) Menyusun nilai bidang studi formatif dan sumatif. 

(6) Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran tiap akhir semester. 

(7) Melaksanakan evaluasi semesteran dan tahunan. 

Kegiatan penialain proses dan hasil belajar anak didik, mencakup aspek 

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap dalam melaksanakan penilaian tersebut 

digunakan jenis-jenis evaluasi sebagai berikut: 

(a) Evaluasi formatif ialah kegiatan penialaian yang dilakukan pada akhir 

setiap satuan pelajaran. 

(b)  Evaluasi sumatif ialah kegiatan penilaian yang dilakukan pada akhir 

satuan pelajaran. 

(c) Ujian akhir sekolah dilaksanakan pada setiap akhir seluruh program 

sekolah, yaitu bagi siswa tertinggi untuk menentukan berhasil/tidak 

berhasilnya siswa. 

Pelaksanaan UAS didasarkan pada peraturan / ketentuan yang ditert ibkan oleh 

Direktorat Jendral Dikdasmen khusus guru praktek / int rukstur. 

a. Praktek dilaboratorium/ diruang praktek. 

b.  Pengembangan di laboraturium / ruang praktek. 

c. Pemeliharaan alat paraktek laboratorium / praktek kejuruan. 
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d.  Perencanaan kegiatan praktek / job sheet. 

e. Penyiapan bahan / alat untuk pelajaran praktek sesuai dengan jurusannya. 

f. Mengkoordinasian kegiatan praktek. 

g.  Merencanakan kebutuhan praktek. 

h. Pengawasan pelaksanaan praktek. 

i. Koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat/ dunia usaha, pemerintah 

yang relevan dalam rangka praktek.   

9) Uraian tugas ketua bidang keahlian 

Ketua bidang keahlian mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan khusus dalam ruang lingkup jurusannya masing-

masing. Ketua bidang keahlian melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : 

a) Membantu kepala sekolah menyusun program dan pengembangan 

jurusan. 

b)  Menyusun/melaksanakan program koordinasi kerjasama dengan guru, 

BP, wali kelas dan guru praktek. 

c) Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada siswa secara individu 

/kelompok untuk peningkatan prestasi jurusan. 

d)  Mengadakan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan dan kemampuan 

guru dan siswa. 

e) Memberikan laporan secara berkala tentang keadaan dan perkembangan 

jurusan yang dibinanya. 

f) Mengkoordinasi perencanaan bahan dan alat praktek untuk keperluaan 

jurusan yang dibinanya. 
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g)  Merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan praktek sesuai dengan 

jurusan. 

h) Mengkoordinasi guru-guru praktek dan guru-guru teori dalam jurusan 

yang bersangkutan. 

i) Bekerja sama dengan maintenance dan repair dalam perencanaan dan 

pelaksanaan perawatan dan perbaikan alat-alat dan mesin. 

j) Menjalin komunikasi dan bekerjasama antar ketua bidang demi 

peningkatan dan pendayagunaan fungsi bengkel serta 

menginventarisasikan permasalahan untuk rapat koordinasi. 

k) Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada guru praktek, siswa 

secara kelompok /individu tentang penggunaan alat peralatan dan 

instalasi biaya serta pent ingnya pemeliharaan. 

l) Mampu dan berusaha meningkatkan motivasi dan kreasi guru-guru 

praktek, siswa dalam melengkapi dirinya. 

10) Uraian tugas ketua program keahlian 

Ketua program keahlian bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-

kegiatan sebgai berikut : 

a) Bersama ketua bengkel menyusun dan merencanakan program 

pengembangan dan penggunaan bengkel. 

b)  Menyusun program dan pengembangan program keahlian yang  

bersangkutan. 

c) Memacu dan meningkatkan prestasi program yang bersangkutan. 
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d)  Mengevaluasi kemajuan dan kemampuan siswa dalam program pilihan 

yang bersangkutan. 

e) Mengkoordinir kegiatan guru-guru prakt ik dan teori pada program 

pilihan yang bersangkutan. 

f) Merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan praktek yang dikoordinasikan dengan ketua bidang keahlian. 

g)  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan program piliha secara berkala. 

11) Uraian tugas kepala bengkel. 

Kepala bengkel membantu kepala instansi ketua bidang bertugas mengelola 

bengkel masing-masing dengan segala isinya sehingga dijamin pemakaian 

bengkel dapat  dilaksanakan tert ib, efektif dan efisien. Kepala bengkel 

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a) Mengatur kelompok petugas ruangan yang bertangguang jawab 

membersihkan mesin/alat , ruang praktek atau lab dan mengurus 

ruangan alat dan melanyani peminjaman alat. 

b)  Mengatur pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin dan alat 

praktek bekerja sama dengan M&R dibawah koordinasi kepala instansi. 

c) Menyusun program perawatan, perbaikan dan revisi mesin-mesin dan 

instalasi tenaga dan penerangan. 

d)  Membuat laporan berkala mengenai inventaris ruangan dan mutasi 

barang/alat. 

12) Uraian tugas wali kelas. 

a) Wali kelas adalah pengganti orang tua di sekolah. 
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b)  Bersama dengan BP untuk mengadakan pendataan tentang keadaan pribadi 

siswa untuk mengisi kertas putih. 

c) Membuat album kelas dan peta rawan siswa. 

d)  Menjaga, memelihara dan membina agar kelas asuhannya tetap t ertib, rapi 

bersih dan menggairahkan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. 

e) Mengenal pribadi dan lingkungan keluarga dan masyarakat dari setiap 

siswa dibawah asuhannya. 

f) Mengatur pembagian dan koordinasi kerja kelom pok. 

g)  Melaksanakan administrasi kelas yang meliputi absensi kelas, pengisian 

nilai di leger dan raport , membuat catatan khusus tentang keadaan dan 

perkembangan siswa dan meneliti, menganalisis hasil evaluasi untuk 

pembinaan. 

h) Mengadakan khomunikasi dengan orangtua/wali murid. 

i) Mengadakan diskusi baik secara kelompok/pribadi dengan siswa. 

j) Menyusun dan melaksanakan program koordinasi dan kerja sama dengan 

petugas BP. 

k) Membantu kelancaran pembayaran SPP dan iuran BP3. 
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Gambar 3: Struktur organisasi  
 
 

Struktur Organisasi SMK YP Colomadu Karanganyar. 
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B. Temuan Hasil Penelitian 

 

1. Proses pelaksanaan praktik m esin CNC ( Milling ) untuk meningkatkan 

mutu lulusan program keahlian pemesinan di SMK YP Colom adu 

Karanganyar 

Pelaksanaan praktik mesin CNC baik untuk mesin Milling ( Frais ) ataupun 

Turning ( Bubut ) dilaksanakan pada kelas XI dan kelas XII. Adapun kompetensi 

yang harus diberikan untuk kelas XI dan kelas XII guru SN ( Wakasek Bidang 

Kurikulum ) memberi keterangan sebagai berikut : 

“ Untuk kompetensi yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan praktik 
mesin CNC untuk kelas XI adalah mengoperasikan mesin CNC ( dasar ), 
Mengeset mesin dan program mesin  CNC (dasar) sedangkan untuk kelas 
XII kompetensi yang diberikan adalah Mengeset dan mengedit program 
mesin CNC, memprogram mesin CNC. ( CL .No. 03:03 ) “ 

 

a. Pelaksanaan praktik mesin CNC Kelas XI 

Pelaksanaan praktik untuk kelas XI berupa pengerjaan program dan 

eksekusi program pada mesin CNC. Soal berbentuk teori dan praktik  yang 

berorentasi pada pembuatan produk yang dapat digunakan didunia industry 

ataupun dunia usaha. Untuk kelas XI teori diberikan disekolah sedangkan praktik 

bekerjasama dengan BBLKI Surakarta karena keterbatasan mesin yang ada 

sehingga pelaksanaan praktik di tempat yang lain. Pemberian teori diberikan 

karena pengoperasian mesin CNC dan mengeset mesin CNC sangat sulit sehingga 

diperlukan pengetahuan yang baik untuk dapat mengoperasikan mesin tersebut.  
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Tentang materi yang digunakan tersebut sebagaimana yang diungkapkan 

oleh guru SJ sebagai berikut :“ Materi yang digunakan untuk mesin merek EMCO 

dengan mesin Model TU-3A dan VMC-100. Mesin tersebut untuk SMK YP tidak 

ada kemudian pelaksanaan praktik bekerja sama dengan BBLKI Surakarta”   

 ( CL.No.04:3 ) .Mesin CNC TU-2A ( Computer Numerically Control Trainee 

Unit  Three Axists ) adalah mesin perkakas dengan gerakan automatis yang 

dikontrol oleh seperangkat alat-alat elekt ronik dengan program sebagaimanan 

pada mesin TU-2A. Mesin ini dapat dioperasikan dengan dua cara yaitu secara 

manual atau fungsi manual dan secara CNC atau fungsi CNC. Letak 

perbedaannya hanya pada papan pengendalian tambah tombol M yang berfungsi 

selain untuk meuliskan huruf M, juga sebagai fungsi koreksi program. 

Sebelum melakukan prakt ik siswa diberikan pembimbingan yang 

diberikan kepada siswa oleh instruktur . sebagaimana yang dituturkan oleh 

instruktur praktik mesin CNC bapak M sebagai berikut : 

“Sebelum siswa melakukan praktik selalu diberikan orientasi awal agar 
mengenal dan memahami prosedur kerja, sedang proses pembimbingan 
dilakukan sambil berjalan. Mereka rata-rata memerlukan waktu satu 
minggu untuk memahami bidang pekerjaanny, selabihnya mereka bekerja 
sangat hati-hati”. (CL 05:03) 
 

Siswa harus mengerti tentang tombol yang terdapat pada mesin CNC TU-

3A sebelum siswa melakukan pengoperasian mesin tersebut. Hal yang harus di 

perhatiak siswa adalah ketika siswa melakukan kesalahan dalam pengoperasian 

mesin . Seperti yang di ungkapkan oleh Instruktur BBLKI Surakarta Bp. M 

sebagai berikut : 
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“Mesin CNC TU-3A adalah mesin yang sangat sensitive, art inya bahwa 
pengoperasian mesin ini harus mengerti betul bahasa mesin yang digunakan 
juga karena dimensi mesin sangat kecil. Kesalahan pemrograman dan 
pengoperasian mesin CNC TU-3A dapat  berakibat kerusakan pada 
perangkat lunak sebagai pemrograman dan perangkat  keras yaitu mesin itu 
sendiri”. ( CL.No. 05:02   ) 

 

Karena bentuk dari mesin CNC TU-3A sangatlah kecil maka 

pemrograman dilakukan menggunakan suatu alat yang dinamakan simulasi. 

Simulasi ini berbentuk suatu program dimana program tersebut dibuat sepert i 

program yang ada pada mesin yang ada. Didalam simulasi tersebut sudah tersedia 

suatu miniature mesin yang didalamnya terdapat pergerakan pahat, benda kerja 

yang digunakan, serta apabila terjadi kesalahan dalam pemrograman akan muncul 

suatu tanda peringatan . 

Mesin yang ada di BBLKI Surakarta untuk TU-3A terdapat  1 unit  dan VMC 100 

terdapat  1 unit  maka strategi yang digunakan didalam pembelajaran yaitu sepert i 

yang di dikemukakan oleh instruktur M sebagai berikut: 

“Untuk mengoptimalkan pembelajaran digunakan suatu metode 
pembelajaran aktif yaitu dengan cara membuat kelompok. Misalnya untuk 
1 kelas XI sejumlah 30 murid dibagi menjadi 6 kelompok terdiri dari 5 
murid. Kelompok 1dan 2 menggunakan simulasi untuk memprogram , 
kelompok ke 3 dan 4 menggunakan lembar persiapan kerja, dan kelompok 
5 dan 6 mengoperasikan mesin. Setelah kelompok tersebut selesai pada 
kegiatannya maka dilakukan suatu perputaran antar kelompok.cara ini 
dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pembelajaran 
praktik mesin CNC”. ( CL.No.05:03  ) 
 

Pelaksanaan praktik mesin CNC sekaligus sebagai kegiatan PSG ( 

Pendidikan Sistem Ganda) yang dilakukan selama 1 bulan untuk setiap siswa. 

Untuk mensikronkan kurikuluum yang digunakan  yaitu dengan cara 1) kurikulum 

dikembangkan , dilaksanakan dan dievaluasi bersama antara sekolah dengan dunia 
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kerja, 2) materi kurikulum diorganisasi berdasarkan pada kompetensi serta, 3) 

kurikulum bersifat dinamis sesuai dengan tuntutas jaman, kurikulum 

dikembangkan sesuai dengan visi dan misi sekolah, sepert i diungkapkan oleh 

Bp.S N ( W aka kurikulum ) sebagai berikut : 

“Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi sekolah yang ada. 
Sebagai contoh pada program teknik pemesinan dalam kurikulum tidak 
ada pelajaran praktek las tetapi di SMK YP Colomadu memberikan 
pelajaran praktek las sebagai muatan local. Juga pada mata pelajaran 
bahasa Jepang diberikan mengacu pada banyaknya perusahaan Jepang 
yang ada di Indonesia”. (CL.No.03:01 ) 

 

Di sepakati bersama pada bulan Januari sampai bulan Maret siswa berada di 

BBLKI Surakarta. SMK YP Karanganyar untuk kelas XI terdapat  tiga kelas ini 

berarti dimulai dari kelas XI TP-A praktik pada bulan Januari. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bp. SN ( Waka Kurikulum ) Sebagai 

berikut: 

“Untuk pelaksanaan praktik yang sekaligus sebagai PSG kelas XI 
dilakukan dengan model blok. Kelas yang melaksanakan praktik selama 
satu bulan tidak ada teori normative dan adaptif serta prakt ik selain praktik 
mesin CNC.setelah satu bulan selesai kelas yang sudah melaksanakan 
praktik kembali kesekolah menerima materi seperti biasanya, kemudian 
kelas yang lain melakukan praktik mesin CNC di BBLKI. Kegiatan ini 
terus berputar sampai pada kelas yang terakhir”. ( CL. No 03:07   ) 

 

Selama pelaksanaan praktik mesin CNC di BBLKI Surakarta proses 

pembimbingan dilakukan selama pembelajaran teori dan praktik yang dipandu 

oleh pembimbing . kehadiran pembimbing dilengkapi dengan surat  tugas agar 

mempermudah dan memperlancar proses monitoring dan pembimbingan. Ruang 

lingkup pembimbingan oleh guru berkisar pada pemberian motivasi dan dorongan 
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serta menanyakan materi yang diberikan sesuai tidak dengan standar kompetensi 

yang ada. Pelaksanaan pembimbingan dilakukan selama 4 kali dalam sebulan.  

Pembimbingan juga bertujuan untuk ber koordinasi  dengan instruktur . 

sejauh mana materi yang diberikan di sekolah dengan kenyataan dilapangan.  Dari 

pembimbingan tersebut dapat diperoleh hal-hal yang berkaitan dengan proses 

belajar dan  mengajar disekolah, sehingga guru CNC yang memberikan teori 

dapat mengadakan suatu perubahan tentang materi yang diajarkannya. 

b.  Pelaksanaan praktik mesin CNC Milling pada kelas XII 

Pelaksanaan praktik kelas XII dilakukan di SMK YP Colom adu karena 

setelah siswa mendapat dasar pengoperasian mesin CNC dengan menggunakan 

TU-3A kemudian dilanjutkan pada kompetensi berikutnya yaitu : mengeset dan 

mengedit program dan memprogram mesin CNC. Mesin yang digunakan di SMK 

YP Colomadu yaitu mesin CNC Milling dengan merk Siemens  dengan control 

Sinumerik 802 c base line. Mesin ini berbeda dengan mesin yang digunakan untuk 

praktik kelas XI baik dari dimensi , pemrograman serta pengoperasiaannya. Mesin 

yang digunakan ini adalah PU ( Produc Unit ) yang banyak digunakan di dunia 

industry. 

Pengadaan mesin CNC ini dari bantuan pemerintah melalui dana APBD, hal 

tersebut sepert i yang di sampaikan oleh kepala sekolah SMK YP Colomadu 

Sebagai berikut : “Mesin CNC yang dimiliki SMK YP Colomadu karanganyar 

adalah bantuan pemerintah tahun 2006 dimana dari 3 unit  mesin SMK YP salah 

satu penerima mesin CNC tersebut. Mengingat harga mesin yang sangat mahal  

sulit SMK Swasta untuk membelinya”. ( CL .No.02:09  )  . 
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Praktik mesin ini dilakukan selama 4 jam pelajaran dalam seminggu. 

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah setrategi pembelajaran aktif dengan 

cara siswa di bagi menjadi beberapa kelom pok. Pembuatan program dilakukan 

dengan menggunakan lembar persiapan kerja serta  simulasi dengan computer.   

Memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan kerja dan 

berbagai respon yang perlu dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Internasional; 

2) Pengembangan part isipasi industri di sekolah kejuruan; 

3) Pengembangan kompetensi kunci; 

4) Pengembangan kewirausahaan; 

5) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan; 

6) Peningkatan good governance dan akuntabilitas; 

7) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan; 

8) Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan; 

9) Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan kejuruan; 

10) Pengembangan standar kompetensi. 

Penggunaan mesin dilapangan kerja sudah beralih dari konvensional 

menjadi mesin yang bekerja secara automat is memerlukan seorang opeartor mesin 

yang dapat  mengeporasikan serta memprogram mesin tersebut. Salah satunya 

terdapatnya mesin CNC Milling disetiap industri. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh kepala benmgkel sarang teknik suatu bengkel 
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yang berada di kawasan Surakarta oleh Bapak Y sebagai berikut :” Keberadaan 

mesin konvensional sudah beralih ke mesin yang digerakkan secara automatis. 

Pengoperasian mesin ini memerlukan skill yang baik. Karena pengoperasian 

mesin ini menggunakan bahasa G Kode yang setiap operator mesin belum tentu 

mengetahuinya”. ( CL  .No.06:03  ) 

Pelaksanaan pembelajaran praktik dengan menggunakan mesin Sinum eric 

802C ini menggunakan bahasa pemrograman atau G kode yang hampir sama 

seperti mesin CNC buatan Jepang ( Fanuc ) , Cina dan Austria. Setiap anak harus 

mampu membuat program sesuai dengan job sheet yang telah ditentukan. 

Pembuatan program ini dilakukan sebelum siswa mengeksekusi ke dalam mesin 

CNC Milling sinumeric 802C. sebelum dilakukan eksekusi kedalam mesin CNC, 

program tersebut di tuliskan pada computer simulasi . dari simulasi tersebut dapat  

diketahui  apakah program tersebut salah atau program tersebut sudah betul. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan instruktur praktik meswin CNC bp. SJ sebagai 

berikut : 

“Sebelum program dimasukkan ke dalam mesin CNC terlebih dahulu di 
kerjakan di simulasi dengan program MTS yang di dalmnya terdapat  
gerakan pahat, bentuk benda kerja, bentuk penyayatan . selesai program 
dan tidak ada kesalahan program baru program tersebut dimasukkan ke 
dalam mesin CNC baik melalui penulisan kembali ke dalam mesin atau 
melalui transfer data dari simulasi ke m esin CNC”. ( CL.No.04 : 09   ) 

 

Bahasa pemrograman mesin mutlak harus diketahui seorang operator 

mesin CNC. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan 

memberikan tepori secara ceramah, kemudian diadakan demonstrasi. Bahasa 

tersebut antara lain sebagai berikut : 
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Tabel 5: Bahasa pemrograman untuk mesin CNC Milling sinumeric 802 C 

No Kode Keterangan 
1 G00 Gerakan cepat  tanpa pemakanan 
2 G01 Gerakan lurus dengan penyayatan 
3 G02 Gerakan melingkar searah jarum jam 
4 G03 Gerakan melingkar berlawanan jarum jam 
5 G05 Gerakan melingkar melalui titik tengah 
6 G33 Membuat ulir 
7 G65 Mengetap 
8 G25 Mengorangi perputaran mesin 
9 G26 Menambah perputaran mesin. 
10 G40 Membatalkan g41 atau g42 
11 G42  Berada di luar benda kerja 
12 G41 Berada di dalam benda kerja. 
13 G70 Bentuk dalam inchi 
14 G94 Feed dalam mm/menit 
15 G95 Feed dalam mm/ref 
16 M03 Spidel berputar searah jaru jam 
17 M04 Spidel berputar berlawanan jarum jam 
18 M30 Berakhir program 
19 M05 Spindle off 
20 M08 Cooling on 
21 M09 Cooling off 
22 M06 Penggantian tool 
23 M40 Pemindahan speed secara automatic 
24 LCYC 82 Untuk pengeboran 
25 LCYC 83 Membuat lubang 
26 LCYC 840  Tapping dengan mengganti chuck 
27 LCYC 84 Tapping tanpa menggant i chuck 
28 LCYC 75 Membuat pockets 

 

2. Faktor-faktor yang mendukung dan mengham bat  proses pelaksanaan 

praktik mesin CNC (Milling) untuk m eningkatkan mutu lulusan di SMK 

YP Colom adu Karanganyar. 

Dalam proses pelaksanaan praktik mesin CNC (MILLING) tidak terlepas 

dari faktor pendukung dan penghambat. 

a. Faktor pendukung 
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Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan praktik mesin CNC   

(MILLING) adalah sebagai berikut : 

1) Kesiapan komponen sekolahan 

2) Tingkat kemampuan siswa. 

3) Manajemen yang baik. 

4) Part isipasi dunia kerja. 

b.  Faktor penghambat 

Pelaksanaan praktik mesin CNC Milling yang dilakukan di SMK YP 

Colomadu Karangan dalam kenyataannya masih mengalami hambatan. Demikian 

seperti apa yang disampaikan oleh kepala yayasan Bp S  (Kepala Yayasan ) 

sebagai berikut :  

“Ada beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan praktik 
mesin CNC di SMK YP Colomadu Karanganyar. Namun apapun jenis dari 
hambatan itu pelaksanaan praktik mesin CNC harus tetap dijalankan”.  
Diantaranya mesin yang digunakan untuk praktik yaitu 1 unit, padahal 
jumlah siswa yang prakt ik 20 sampai dengan 35 siswa 
 “  (CL .No.01:05 ) 

Hambatan –hambatan tersebut diantaranya adalah : 

1) Fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan praktik mesin CNC Milling. 

Hambatan dalam hal fasilitas yang paling dirasakan adalah kurangnya mesin 

untuk pelaksanaan praktik  mesin CNC Milling disamping keterbatasan computer 

untuk simulasi. Untuk kelas XI yang pelaksanaan praktik melalui kerjasama 

dengan BBLKI Surakarta untuk menyewa peralatan dikenakan biaya yang cukup 

mahal.selain kerusakan tool juga ditanggung oleh siswa dengan cara menggant i 

tool yang rusak tyersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh siswa AP ( 

siswa SMK YP Kelas XII )  sebagai berikut : “Biaya penyewaan mesin CNC di 
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BBLKI adalah 350.000 rupiah selama sebulan hal tersebut sangat memberatkan 

siswa, juga kerusakan pahat , siswa juga diharuskan menggant i alat tersebut 

dengan rata-rata satu pahat diameter 10 HSS seharga 60.000 Rupiah”. ( CL 

.No.08:1 ) 

 

Untuk mengatasi hal tersebut maka sekolah berusaha mengantisipasi 

dengan cara melakukan subsidi kepada murid sejumlah 160.000 rupiah setiap 

murid. Untuk penggunaan pahat  sekolah menyediakan pahat dengan berbagai 

ukuran dari Ø 10 s/d Ø20 dan berbagai bentuk pahat. Apabila terjadi kerusakan 

pada pahat  tersebut siswa tidak di kenakan biaya penggantinya. Semua itu 

dilakukan SMK YP Colomadu Karanganyar dengan tujuan agar supaya 

pembelajaran tidak terganggu.hal tersebut juga disampaikan oleh kepala sekolah 

SMK YP Colomadu Karanganyar sebagai berikut : “Ada beberapa hal yang 

menjadi kendala dalam pelaksanaan praktek mesin CNC namun apapun jenis dari 

hambatan tersebut pelaksanaan praktek mesin CNC tetap dilakukan. Dalam 

pelaksanaan praktek mesin CNC yaitu memerlukan biaya pengoperasian yang 

mahal . (CL.No.02 : 10) 

    

2) Mensinkronkan kurikulum yang ada di SMK YP Colomadu dengan institusi 

pasangan. 

Tuntutan kom petensi siswa dalam kurikulum dipetakan dalam profil 

kemampuan siswa, sedangkan tuntutan kompetensi bidang pekerjaan di dunia 

kerja dipetakanmelalui pemetaan bidang pekerjaan di dunia kerja. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh bp. S Waka Kurikulum SMK YP Colomadu 
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sebagai berikut : ‘Saya rasa hambatan dalam pelaksanaan mesin CNC adalah 

melakukan sinkronisasi kompetensi yang ada pada DU/DI dengan kompetensi 

yang diberikan siswa’( CL. No.03 :04 ) 

3) Penempatan magang siswa yang mengalami kendala. 

Penempatan magang siswa untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

praktik mesin CNC mengalami banyak hambatan diantaranya adalah jadwal 

pemagangan yang sudah ditentukan oleh sekolah tidak sesuai dengan jadwal 

yang ada di industri, biaya yang dikeluarkan untuk biaya magang di industri 

sangat tinggi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh kepala sekolah SMK 

YP Colomadu karanganyar Bp SG sebagai berikut : “Penempatan magang di 

industri sesing berbenturan dengan penjadwalan. Siswa yang magang di 

industry terutama di industry yang ada di Jakarta sekitarnya memerlukan biaya 

akomodasi yang tinggi. ( CL.No. 02 : 11 ) 

4) Kurangnya instruktur di institusi pasangan . 

Siswa yang prakt ik mesin CNC hanya diampu oleh seorang 

instruktur.seorang instruktur mengampu 2 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 

dengan 10 siswa. Pembelajaran praktik mesin CNC berjalan tidak sesuai 

dengan harapan dari siswa. Selain itu pelaksanaan pengajaran dilakukan secara 

klasikal tidak secara individual. Idealnya seorang instruktur membimbing 3 

sampai 5 siswa . hal tersebut sesuai dengan pernyataan guru SJ sebagai berikut: 

Pada kenyataannya pelaksanaan praktik hanya dibimbing oleh seorang 
instruktur.pembimbingan yang dilakukan secara klasikal tidak secara 
individual. Ini menyebabkan siswa banyak yang tidak tahu mengenai 
materi yang diajarkan. Hanya siswa yang akt if saja yang mengetahui 
pembelajaran yang disampaikan. ( CL.No.04:10 ) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



103 
 

 

 

3. Hasil pelaksanaan praktik m esin C NC  (MILLING) dalam meningkatkan 

mutu lulusan . 

Hasil pelaksanaan Prakt ik mesin CNC ini dapat dilihat adanya uji 

kompetensi yang diselenggarakan oleh BBLKI Surakarta pada kelas XI dan uji 

kompetensi yang diadakan di SMK YP Colomadu pada kelas XII , sebagai 

berikut:  

Tabel .5 Hasil Uji kom petensi pada kelas XI  

 No NIS Nama Nilai 

1 9643 Abdul feriyanto 7.00 
2 9644 Adi Priyanto 7.00 
3 9645 Adi Susilo 7.00 
4 9646 Agus Supriyanto 7.25 
5 9647 Agus Wahyu Nugroho 7.50 
6 9648 Ahmad Wijayanto 7.00 
7 9649 Al Falah Chaq 7.00 
8 9651 Ardian Apriyana 8.00 
9 9652 Ari Purwadi 8.25 
10 9654 David Irawan 7.25 

11 9655 Deny Aji Sekt iawan 7.00 
12 9656 Dony Darmawan 7.00 
13 9657 Dony Sugiarso 7.00 
14 9658 Ikhsan Nur Huda 7.00 
15 9659 Jemi Dulmudi 7.25 
16 9660 Joko Handoyo 7.50 
17 9661 Kurniawan 7.00 
18 9662 Mahendra Egas Dhinata 7.00 
19 9663 Muhamm ad Taufik 8.00 
20 9664 Nur Huda 8.00 
21 9665 Ridwan Dedi Kurniawan 7.00 
22 9666 Riko Kurniawan 7.00 
23 9667 Robet Setiawan 7.00 
24 9668 Sugeng Rohm adi 7.00 
25 9669 Tommy Prasetyawan 7.15 
26 9670 Wawan saputro 7.15 
27 9672 Yudha Reza P 8.00 
28 9673 Yudi Kurniawan 7.00 
29 9674 Zaenal Anwarludin 7.00 
30 9675 Agus saputra 8.30 
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31 9676 Agus Prabowo 7.25 
32 9677 Allif Yoga Hidayat 8.00 
33 9678 Andi Candra Eka F A 7.50 
34 9679 Arief Yuslam Z 7.25 
35 9680 Aris Wanto 8.00 
36 9681 Cecep Sandi Permana 8.00 
37 9682 Dadang Nofi Cahyadi  7.50 
38 9683 Dedi Prasetya 7.00 
39 9684 Didik Wahyudi 7.25 
40 9685 Dwi Budi Prasetyo 7.75 
41 9686 Dwi Harjanto 7.00 
42 9687 Dwi Waryanto 7.00 
43 9688 Edo Sebastian 7.00 
44 9690 Eko hariyadi 7.00 
45 9691 Feri Setiawan 7.25 
46 9692 Fredi Kristanto 7.00 
47 9693 Haryanto 7.00 
48 9695 Nur Samani 8.25 
49 9696 Nurrudin 8.00 
50 9697 Paryono 8.00 
51 9698 Restu Budi Mulyono 7.00 
52 9699 Reza Adi Wijaya 7.00 
53 9701 Rohkhani 8.00 
54 9703 Setyo Haryanto 7.00 
55 9704 Singgih Rahim Nursaid 7.50 
56 9705 Yogo Pamungkas 8.00 
57 9707 Alfan Hudayanto 8.00 
58 9708 Alip Candra Kurniawan 7.50 
59 9709 Alpis Brian 7.25 
60 9710 Amsal Pandi Setiawan 7.00 
61 9711 Bagus Suryo N 7.00 
62 9712 Bayu Junianto 8.00 
63 9713 Brian Tirta Prasetyo A 7.00 
64 9714 Budi Prasetiyanto 7.00 
65 9715 Danang Setyawan 7.00 
66 9717 Dimas Nowo Prasetyo 7.15 
67 9718 Hasan Arifin 7.25 
68 9720 Jimi Teguh Santoso 7.00 
69 9721 Kalalam Toyibi 8.25 
70 9722 Kariyadi 8.00 
71 9723 Kholis Bagus Saputro 8.00 

72 9724 Kristiyan Adi Nugraha 7.50 
73 9726 Lewi Markus W 7.00 
74 9727 Nova selvi Andi R M 7.00 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



105 
 

 

 

75 9728 Rama Damara 7.00 
76 9729 Rendra Adi Wibowo 7.80 
77 9730 Rizal Kadafi 8.25 
78 9732 Taufik Aji Sarjito 7.00 
79 9733 Wahyu Ausditama P 7.00 
80 9734 Wayudin Prasetyo 8.00 
81 9735 Willy Yonathan Saputra 7.00 
82 9736 Wiwid Prihantoro 7.00 
83 9737 Yusef  Prasetya Y 7.25 

 

Tabel. 6 Hasil Uji Kompetensi Uji kompetensi pada kelas XII 

No NIS Nama Nilai 
1 9643 Abdul feriyanto 7.50 
2 9644 Adi Priyanto 7.25 
3 9645 Adi Susilo 7.15 
4 9646 Agus Supriyanto 8.00 
5 9647 Agus Wahyu Nugroho 7.75 
6 9648 Ahmad Wijayanto 7.15 
7 9649 Al Falah Chaq 7.15 
8 9651 Ardian Apriyana 8.50 
9 9652 Ari Purwadi 8.75 
10 9654 David Irawan 7.50 
11 9655 Deny Aji Sekt iawan 7.50 
12 9656 Dony Darmawan 7.25 

13 9657 Dony Sugiarso 7.15 
14 9658 Ikhsan Nur Huda 7.15 
15 9659 Jemi Dulmudi 8.00 
16 9660 Joko Handoyo 8.00 
17 9661 Kurniawan 7.50 
18 9662 Mahendra Egas Dhinata 7.15 
19 9663 Muhamm ad Taufik 8.15 
20 9664 Nur Huda 8.25 
21 9665 Ridwan Dedi Kurniawan 7.15 
22 9666 Riko Kurniawan 7.25 

23 9667 Robet Setiawan 7.25 
24 9668 Sugeng Rohm adi 7.50 
25 9669 Tommy Prasetyawan 7.50 
26 9670 Wawan saputro 7.50 
27 9672 Yudha Reza P 8.75 
28 9673 Yudi Kurniawan 8.25 
29 9674 Zaenal Anwarludin 7.75 
30 9675 Agus saputra 8.75 
31 9676 Agus Prabowo 8.00 
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32 9677 Allif Yoga Hidayat 8.15 
33 9678 Andi Candra Eka F A 8.00 
34 9679 Arief Yuslam Z 7.50 
35 9680 Aris Wanto 8.50 
36 9681 Cecep Sandi Permana 8.75 
37 9682 Dadang Nofi Cahyadi  8.00 
38 9683 Dedi Prasetya 7.75 
39 9684 Didik Wahyudi 8.00 
40 9685 Dwi Budi Prasetyo 8.15 
41 9686 Dwi Harjanto 8.00 
42 9687 Dwi Waryanto 7.25 
43 9688 Edo Sebastian 7.25 
44 9690 Eko hariyadi 8.00 
45 9691 Feri Setiawan 7.75 
46 9692 Fredi Kristanto 7.50 
47 9693 Haryanto 7.25 
48 9695 Nur Samani 8.75 
49 9696 Nurrudin 8.25 
50 9697 Paryono 8.50 
51 9698 Restu Budi Mulyono 8.00 
52 9699 Reza Adi Wijaya 7.50 
53 9701 Rohkhani 8.50 
54 9703 Setyo Haryanto 8.00 
55 9704 Singgih Rahim Nursaid 7.75 
56 9705 Yogo Pamungkas 9.00 
57 9707 Alfan Hudayanto 8.50 
58 9708 Alip Candra Kurniawan 7.75 
59 9709 Alpis Brian 7.50 
60 9710 Amsal Pandi Setiawan 7.50 
61 9711 Bagus Suryo N 7.25 
62 9712 Bayu Junianto 9.00 
63 9713 Brian Tirta Prasetyo A 7.15 
64 9714 Budi Prasetiyanto 7.15 
65 9715 Danang Setyawan 7.15 
66 9717 Dimas Nowo Prasetyo 7.25 
67 9718 Hasan Arifin 7.30 
68 9720 Jimi Teguh Santoso 7.15 
69 9721 Kalalam Toyibi 9.00 
70 9722 Kariyadi 8.50 
71 9723 Kholis Bagus Saputro 8.50 
72 9724 Kristiyan Adi Nugraha 8.00 

73 9726 Lewi Markus W 7.50 
74 9727 Nova selvi Andi R M 7.15 
75 9728 Rama Damara 7.15 
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76 9729 Rendra Adi Wibowo 8.00 
77 9730 Rizal Kadafi 8.75 
78 9732 Taufik Aji Sarjito 7.25 
79 9733 Wahyu Ausditama P 7.50 
80 9734 Wayudin Prasetyo 8.75 
81 9735 Willy Yonathan Saputra 7.15 
82 9736 Wiwid Prihantoro 7.15 
83 9737 Yusef  Prasetya Y 8.00 

 

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa hasil  pelaksanaan uji kompetensi yang 

dilakukan pada kelas XI dan uji kompetensi yang dilaksanakan pada kelas XII 

mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari pola magang yang 

diselenggarakan SMK YP Colomadu dengan institusi pasangan. Kerjasama ini 

dilakukan dengan industri yang memiliki mesin CNC kususnya mesin CNC 

Milling  sebagai berikut : 

a. YAMAHA Kerawang 

b.  Toyo Best Q Kerawang 

c.  Marumo Kerawang 

d.  Astra motor Jakarta 

e. KAO Indonesia  Cikarang 

f. Meiwa Mold Indonesia Cikarang 

g.  Dai Nippon Printing Indonesia Kerawang 

h. Mugai Indonesia Kerawang 

Prakt ik ini dilakukan selama seminggu dengan menggunakan mesin CNC 

yang ada di industri tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Waka Humas 

SMK YP Colomadu Bp. SK sebagai berikut : 

“Peningkatan mutu lulusan terutama pada kompetensi CNC dilakukan  
dengan menjalin kerja sama melalui magang selama 1 minggu. Dengan 
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kerjasama ini diharapkan siswa memiliki pengetahuan yang luas mengenai 
pengoperasian dan pemrograman mesin CNC dari berbagai merk”.  
( CL.No.07:01 ) 
 
Selama 1 minggu siswa akan diberi materi sesuai dengan kompetensi yang 

ada di SMK. Uji kompetensi dilakukan oleh perusahaan yang ditempati dengan 

tujuan sejauhm ana siswa menguasai kompetensi tersebut. Apabila siswa telah 

mencapai kompetensi yang telah di tetapkan oleh perusahaan maka perusahaan 

akan menerima sertifikat uji kompetensi dari perusahaan tersebut. Sebagaimanan 

yang dikemukakan oleh Waka Humas SMK YP Colomadu Bp. SK sebagai 

berikut : 

“Uji kompetensi yang dilakukan di industri memiliki makna yang strategis 
karena akan diperoleh suatu pengakuan atas kemampuan seseorang dalam 
melaksanakan suatu tugas/bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan 
standart  yang berlaku didunia kerja, sehingga pemegang sert ifikat yang 
berupa pengakuan tersebut memiliki nilai lebih. Proses pengujian perlu 
persiapan matang dan mengikuti prosedur yang tepat, karena membawa 
konsekuensi pada hasil pengukuran”. (CL .No.07:04) 
 

 Tanggapan dunia kerja selama ini bahwa siswa yang magang selama 1 

minggu menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Materi yang mereka bawa dari 

sekolahan tidak jauh berbeda dengan materi pembelajaran praktik di industri. Hal 

ini sangat memudahkan instruktur dalam pengajarannya pada industri yang 

ditempati oleh peserta.  

Siswa yang praktik selalu dilibatkan pada proses suatu pekerjaan yang 

ada dilokasi kerja. Bagi instruktur hal ini menguntungkan karena proses kerja 

yang biasanya dikerjakan sendiri dengan hasil yang konstan, namun keberadaan 

siswa magang ini dapat  menghasilkan barang yang lebih jumlahnya.  
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C. PEMBAHASAN 

1. Proses pelaksanaan praktik mesin CNC (MILLING) untuk meningkatkan 

mutu lulusan SMK YP C olomadu Karanganyar 

Proses pelaksanaan praktik mesin CNC Milling pada SMK YP Colomadu 

dilaksanakan dengan bekerjasama dengan institusi pasangan sepert i hasil penemua 

ini. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan norma-norma pelaksanaan praktek 

mesin produksi . Pelaksanaan prakt ik ini bagian integral dari upaya peningkatan 

mutu lulusan agar nbenar-benar sesuai tuntutan standart dunia usaha atau dunia 

industri. Oleh karena itu pelaksanaan praktik mesin CNC diharapkan tidak 

semata-mata bersifat praktik semata melainnkan untuk menentukan kompeten 

tidaknya peserta didik yang berakibat dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memasuki dunia usaha atau dunia industri. 

Proses pelaksanaan praktik mesin CNC Milling merupakan upaya 

pengakuan kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai 

dengan standart pembuatan benda kerja yang standar. Mulai dari pembacaan 

gambar, serta proses produksi. Dengan adanya pelaksanaan praktik ini dapat  

diketahui sejauh manan profil kemampuan siswa tapat tercapai. 

Proses pelaksanaan prakt ik mesin CNC yang dilakukan di SMK YP 

Colomadu dengan institusi pasangan  bertujuan untuk membekali siswa dengan 

kompetensi keahlian yang sesuai dengan kriteria atau standart dunia usaha atau 

dunia industri. Dengan proses pelaksanaan praktik mesin CNC Milling ini siswa 

memiliki kompetensi yang akan digunakan untuk bekerja di suatu industry atau 

berwiraswasta sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.  
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Fenomena ini menyebabkan dunia industri memerlukan lulusan yang 

memiliki kriteria-kriteria tertentu. Dalam pelaksananakan prakt ik metode 

pembelajaran yang digunakan adalah : 

1. Pembelajaran berbasis kom petensi (competency based learning) 

Pembelajaran berbasis kompetensi (competency based learning) adalah 

pembelajaran yang dikemabangkan atas dasar kompetensi-kompetensi tertentu 

yang diperoleh dari hasil analisis jabatan terhadap jabatan-jabatan yang 

diproyeksikan bagi tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Definisi 

kompetensi menurut Jackson dan Schuler (dalam bukunya Ella Yulaeawati, 

2006: 17) ” kompetensi merupakan ketrampilan , pengetahuan, dan 

kemampuan ,serta ciri-ciri yang lain yang menunjukkan bahwa seseorang 

mampu bekerja secara efekt if”. Menurut zamtimah (2000:208) kom petensi 

diart ikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan 

pekerjaan. Ahm ad Jaedun (2000: 45) berpendapat bahwa kompetensi diart ikan 

sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas tertentu. 

John Stevenson dalan Subijanto (2000: 87-88) mengatakan bahwa kompetensi 

terdiri dari pengetahuan dan ketrampilan yang secara spesifik tersetandart  dan 

diterapkan dalam pekerjaan yang dipersyaratkan bagi tenaga kerja. Senada 

dengan pendapat tersebutSukamto dalam Ahmad Jaedun (2000: 46) 

mengatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup aspek 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Berpijak dari pendapat tersebut diatas 

maka kompetensi dapat diart ikan sebagai kemampuan , ketrampilan dan sikap 
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yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok tenaga kerja untuk 

melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu dalam dunia kerja.  

Konsep pembelajaran berbasis kom petensi menyaratkan dirumuskannya 

secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan peserta didik 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan tolokukur pencapaian 

kompetensi maka dalam kegiatan pembelajaran  peserta didik akan terhindar 

dari mempelajari materi yang tidak perlu yaitu materi yang tidak menunjang 

tercapainya penguasaan kompetensi. 

Tujuan pendekatan berbasis kompetensi di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) adalah untuk memperoleh hasil yang tinggi dalam membekali 

siswa dengan kompetensi tertentu yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia 

kerja (DU/DI). Melalui pendekatan ini siswa diharapkan mampu menguasai 

kompetensi yang dipersyaratkan untuk memasuki dunia kerja atau industri 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Materi pembelajaran berbasis kompetensi adalah materi-materi yang 

mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap . Pelaksanaan pembelajaran 

berbasis kompotensi terutama diterapkan dalam pelaksanaan uji kompetensi 

keahlian (UKK).  

2. Pembelajaran berbasis produksi (production based learning) 

Pembelajaran berbasis produksi (production based learning) 

merupakan pola pembelajaran berproduksi atau menghasilkan barang/jasa 

dengan mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang lazim digunakan di 

dunia kerja atau dunia industri (DU/DI). Thorogood (1982:124) mengatakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



112 
 

 

 

bahwa ” Vocational activity it is gread to preparation of student for job” ( 

pendidikan kejuruan bukan permainan atau rekreasi melainkan untuk 

mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja). Pembelajaran produktif 

berkaitan erat dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia usaha atau 

dunia industri (DU/DI) yang dapat digunakan secara langsung oleh tamatan 

dalam memasuki lapangan pekerjaan. Pembelajaran berbasis produksi 

bertujuan untuk meningkatkan nuansa dunia kerja sehingga siswa akan 

memperoleh pengalaman belajar yang berwawasan dunia usaha atau dunia 

industri (DU/DI). 

3. Pembelajaran tuntas (master learning ) 

Sistem pembelajaran tuntas (marter learing) adalah pola pembelajaran 

tersetruktur yang ditujukan untuk mengadaptasi pembelajaran klasikal 

sedemikian rupa sehingga perbedaan individual siswa memperoleh perhatian 

yang cukup khususnya yang menyangkut kemajuan dan/atau kecepatan belajar. 

Program pembelajaran dan pentahapan menjadi jelas. Gagne yang dikutip 

Driscool (1994: 338-339) mengatakan ” a learning hierachi refers to a set of 

com ponent skill that must be learn before complex skill of which there are 

apath can be learned ”. ( suatu pembelajaran yang secara hieraki mengacu 

kepada seperangkat kemampuan-kemampuan komponen yang harus dipelajari 

sebelum kemampuan yang rumit, yang merupakan suatu bagian yang dapat  

dipelajari). 

Pembelajaran tuntas (mastery learning) dalam proses pembelajaran 

berbasis kompetensi dimaksudkan adalah pendekatan dalam pembelajaran 
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yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh standar 

kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Dalam model 

yang paling sederhana, dikemukakan bahwa jika setiap peserta didik diberikan 

waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat  

penguasaan, dan jika dia menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar 

kemungkinan peserta didik akan mencapai t ingkat  penguasaan kompetensi. 

4. Pembelajaran discovery 

Metode pembelajaran discovery merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang diharapkan dapat memajukan cara belajar aktif dan 

beroreintasi pada proses serta menemukannya sendiri. Menurut Bruner (1982: 

20) discovery learning atau belajar penemuan adalah berusaha sendiri untuk 

mencapai pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, 

menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Belajar bermakna 

hanya dapat  terjadi melalui belajar discovery, ini mempunyai arti bahwa siswa 

belajar melalui berpart isipasi secara akt if dengan konsep-konsepdan prinsip-

prinsip, sehingga akan memperoleh pengalaman, dan melakukan eksperimen 

untuk menemukan prinsip-prinsip sendiri. Pengetahuan yang diperoleh melalui 

belajar tersebut akan bertahan lebih lama, dan mempunyai efek transfer yang 

lebih baik. Belajar discovery meningkatkan penalaran keingintahuan siswa, 

memberi motifasi belajar untuk bekerja terus sampai menemukan jawaban 

yang diinginkan. Metode discovery dapat mengajarkan ketrampilan dalam 

memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain, dan siswa menganalisa 

serta memanipulasi informasi dan tidak hanya menerima saja 
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Menurut Roestiyah NK  ( 1996 : 20) metode pembelajaran discovery 

adalah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan 

mental melalui tukar pendapat, diskusi dan membaca dan mencoba sendiri agar 

siswa dapat belajar sendiri. Menurut Ratna Wilis dahar (1996 : 160) metode 

pembelajaran discovery adalah suatu cara yang dapat melatih kemampuan-

kemampuan intelektual siswa, merangsang keingintahuan dan memotifasinya 

Langkah-langkah metode pembelajaran discovery menurut Joyce, Weil 

dan Calhoun (2000: 179-181) sebagai berikut: (1) guru menyajikan situasi 

problematik dan menjelaskan prosedur penemuan kepada siswa,(2) 

pengumpulan data dan verifikasi mengenai suatu informasi yang dilihat dan 

dialami,(3) pengumpulan data dan eksperimen para siswa diperkenalkan 

dengan elemen baru ke dalam situasi yang berbeda, (4) memformulasikan 

penjelasan ,(4) menganalisis proses penemuan. 

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan praktik m esin 

CNC (MILLING) . 

a. Faktor pendukung 

1) Kesiapan komponen sekolah 

Sebelum pelaksanaan praktik mesin CNC (MILLING) di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) YP Colomadu dilaksanakan., baik 

pelaksanaan di sekolahan ataupun di dunia insdustri , sekolahan 

mempersiapkan kom ponen-komponen pendukung di dalam pelaksanaan 

prakt ik tersebut, misalnya : 

a) Peralatan praktik ( mesin , tool, kunci pas  dan kompressor ) 
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b)  Bahan praktik. 

c) Lembar kerja siswa. 

d)  Buku agenda kegiatan. 

e) Perangkat pembelajaran. 

2)  T ingkat kemampuan siswa. 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam praktik mesin CNC 

(MILLING) diadakan uji kom petensi. Kompetensi lulusan SMK akan 

tergambar dalam bentuk unjuk kerja sebagai aktivitas nyata maupun 

aktivitas tersebunyi, yang terwujud pada penguasaan pengetahuan 

(knowledge). Sikap ( attitude) dan Keterampilan (skills). Aktivitas 

unjuk kerja yang dimaksud memiliki : 

a) Memiliki ahklak dan budi pekert i yang luhur, jujur dan bertanggung 

jawab. 

b) Memiliki keinginan dan semangat mencari tahu dan mampu 

menginterprestasikan informasi (process of knowing, know how and 

know why) 

c) Memiliki sikap yang taat pada prosedur, tepat waktu, tidak bosan, 

akurasi, teliti dan daya juang tinggi melalui pengembangan (tool 

skill development) 

d) Melalui pengembangan kemampuan nalar ( thinking 

process/cognitive skill) memiliki kemampuan penciptaan ide baru 

dan merencanakan penanggulangan masalah secara sistematik. 
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e) Melalui pengembangan sikap sosial (social attitude) memiliki 

kemampuan untuk bertukar informasi, saling mendengarkan, dan 

menghormati orang lain serta bekerja sama dengan tim. 

Johson ( dalam Suparno 2000: 22 ) menyatakan bahwa 

pengajaran berdasarkan kompetensi merupakan suatu system dimana 

siswa baru dianggap telah menyelesaikan pelajaran apabila ia telah 

melaksanakan tugas yang dipelajari untuk melakukannya. 

   Untuk melakukan/melaksanakan kompetensi seseorang 

memerlukan pengetahuan khusus,ketrampilan proses,dan sikap. 

Kompetensi yang satu berbeda dari kom petensi yang lain dalam hal 

jumlah bagian-bagiannya. Ada kompetensi yang lebih bergantung pada 

pengetahuan dan ada yang lebih tergantung kepada proses. 

Kompetensi dirumuskan sebagai kecakapan yang disyaratkan 

untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan standart  tertentu. Dalam 

menghadapi dunia yang penuh tangtangan diperlukan kemampuan yang 

bersifat generic yang disebut kompetensi transfersal, yang melintas 

batas disiplin ilmu dan melintas berbagai sector kehidupan manusia. 

Untuk menguasai kompetensi tersebut, diperlukan lebih dari pada hanya 

penguasaan pengetahuan, melainkan mobilisasi seluruh sumber yang 

ada pada dirinya. 

3) Manajemen yang baik. 

Pelaksanaan praktik mesin CNC ( MILLING ) dapat berjalan 

dengan baik tidak terlepas dari manajemen yang baik.  Mulai dari 
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persiapan praktik baik di sekolah ataupun di dunia industri. Selama 

praktik di institusi pasangan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal. Setelah siswa melakukan uji kompetensi di institusi pasangan 

siswa mendapatkan surat pernyataan lulus uji kompetensi.  

4) Part isipasi dunia kerja 

Dalam sistem ganda, kombinasi antara belajar dan bekerja 

merupakan basis dari pembelajaran kejuruan. Sistem ini 

mempertemukan pembelajaran teori dan praktik dan memadukan 

pengetahuan terstruktur dengan keterampilan akt if dalam suatu 

konteks yang sesuai.  Dua tempat pembelajaran yang berbeda, 

sekolah dan perusahaan, berinteraksi dalam peran yang berbeda, 

tetapi tugas mereka tidak terpisah secara absolut. Sekolah tidak 

semata-mata membelajarkan teori, sedangkan pelatihan di 

perusahaan mencakup lebih dari sekedar prakt ik. 

Pendidikan teknik kejuruan dalam sistem ganda didasarkan 

pada konsep bidang pekerjaan.  Bidang pekerjaan memerlukan 

pelatihan formal yang berorientasi pada kelompok kualifikasi yang 

khas pada pekerjaan yang relevan.  Spesialisasi dibutuhkan sebagai 

pelengkap dari kebutuhan kualifikasi dasar untuk setiap bidang 

pekerjaan, tetapi harus selaras dengan konteksnya. Pendidikan 

kejuruan harus mempersiapkan seseorang untuk setelah tamat 

berada pada tempat pekerjaan tertentu, siap kerja dan siap untuk 

terus  belajar serta berkembang lebih lanjut. Dengan kata lain 
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pendidikan kejuruan harus menjadi jembatan untuk pelatihan lebih 

lanjut. Oleh karena itu dua komponen penting dalam pendidikan 

kejuruan adalah membangkitkan keinginan belajar dan memandu 

perkembangan kepribadian. Untuk bekerja dalam masyarakat  

berpendidikan, seseorang harus mampu merencanakan, 

melaksanakan dan memeriksa hasil pekerjaannya secara 

independen.  

Kesepadaman dan kecocokan (link and m atch) antara dunia 

pendidikan dengan kebutuhan pembangunan serta dunia industry 

semakin dirasakan karena beberapa kecenderungan , yaitu: a) 

Semakin tingginya tuntutan dunia kerja yang sejalan dengan 

tuntutan pembangunan baik secara kuant itatif maupun kualitatif. b) 

Persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan 

mengandalkan keahlian dalam satu bidang tertentu, c) Perubahan 

cara berfikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya 

menyiapkan peserta didik secara utuh. 

b. Faktor penghambat 

1) Sarana dan prasarana yang kurang memadahi. 

Hambatan dalam hal fasilitas yang paling dirasakan adalah 

kurangnya mesin untuk pelaksanaan prakt ik  mesin CNC Milling 

disamping keterbatasan com puter untuk simulasi.  
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2) Proses sinkronisasi. 

Tuntutan kom petensi siswa dalam kurikulum dipetakan dalam 

profil kemampuan siswa, sedangkan tuntutan kompetensi bidang 

pekerjaan di dunia kerja dipetakanmelalui pemetaan bidang pekerjaan di 

dunia kerja. adanya perbedaan kompetensi tersebut membuat 

kesepakatan atau persamaan dalam penyusunan standar kompetensi. 

Di industri sering menggunakan standar kompetensi sesuai dengan 

keadaan industri, art inya industri menentukan standar berdasarkan pada 

job sheet yang ada. 

3) Penempatan pemagangan siswa yang mengalami kendala. 

Penempatan magang siswa untuk meningkatkan pengetahuan 

mengenai prakt ik mesin CNC mengalami banyak hambatan diantaranya 

adalah jadwal pemagangan yang sudah ditentukan oleh sekolah tidak 

sesuai dengan jadwal yang ada di industri, biaya yang dikeluarkan 

untuk biaya magang di industri sangat tinggi. 

4) Kurangnya instruktur di institusi pasangan. 

Tugas instruktur adalah memberikan pelajaran dan melakukan 

pembimbingan. Siswa melakukan praktik diampu oleh seorang 

instruktur. Pelaksanaan praktik yang di buat menjadi kelompok 

mengakibatkan siswa yang kurang akt if tidak dapat menerima pelajaran 

dengan baik. 
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3.Hasil pelaksanaan praktik m esin C NC  ( MILLING) 

Hasil pelaksanaan praktik mesin CNC (MILLING) dalam meningkatkan 

mutu lulusan program keahlian teknik pemesinan SMK YP Colomadu  sangat 

baik. Perubahan dalam belajar mencakup dimensi yang sangat luas. Masing-

masing individu menunjukkan perkembangan yang berbeda dalam proses belajar. 

Waktu metode serta sarana pembelajaran mungkin dapat sama tetapi hasil belajar 

individu yang belajar belum tentu menunjukkan kualifikasi yang sama 

pula.senada yang di ungkapkan oleh Bp SG ( Kepala Sekolah ) sebagai berikut : 

             “Pelaksanaan praktek mesin CNC di SMK YP Colomadu Karangnayar 
ini sudah tergolong baik ini terbukti ket ika diadakan uji kompetensi 
semuai siswa menguasai pengoperasian mesin CNC. Yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaannya adalah instruktur mesin CNC tersebut 
dengan mengindahkan ketentuan standar kompetensi yang berlaku” ( CL 
No.02: 08) 

 

Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kacakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. Penguasaan hasil belajar 

oleh seseorang dapat dilihat dari perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

ketrampilan berfikir maupun ketrampila motorik. Hampir sebagian terbesar dari 

kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. ( 

Nana Syaodih Sukmadinata, 2007 : 102) 

Perubahan yang terjadi pada siswa setelah melakukan praktik mesin CNC 

(MILLING) adalah kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Perubahan ini terjadi 

setelah adanya pembelajaran praktik tersebut. Siswa sebelumnya belum mengenal 

pemrograman atau pengoperasian mesin CNC ( MILLING )dengan adanya 

pembelajaran praktik mesin membuat siswa memiliki kompetensi tersebut. 
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Kompetensi yang dimiliki oleh siswa dapat digunakan sebagai bahan untuk 

melamar atau mengisi lowongan di industri . Seseorang dikatakanan kompeten 

jika ia dapat menyelesaikan pekerjaan di bidangnya dengan cermat , tepat, dan 

cepat sesuai standar waktu yang telah ditentukan.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKAS I, DAN SARAN 

 

A.  Kesim pulan  

Dari paparan hasil penelitian dan pembahasan temuan penelitian di atas 

dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pelaksanaan prakt ik mesin CNC Milling untuk meningkatkan mutu 

lulusan program keahlian pemesinan SMK YP Colomadu Karanganyar pada 

tahun ajaran 2008/2010. 

a. SMK YP Colomadu karanganyar telah melaksanakan praktik mesin CNC 

Milling pada kelas XI dan kelas XII. Pelaksanaan prakt ik mesin CNC 

Milling untuk kelas XI bekerja sama dengan Institusi pasangan  yaitu 

BBLKI Surakarta selama 1 bulan . pelaksanaan prakt ik mesin CNC Milling 

untuk kelas XII dilaksanakan di SMK YP Colomadu karanganyar dengan 

menggunakan mesin CNC Milling Siemens model sinumeric 802c. 

b. Dalam proses praktik mesin CNC Milling untuk kelas XII selain siswa 

praktik di SMK YP Colom adu untuk mengenal produk mesin CNC Milling 

dilakukan magang dengan industri selama 1 minngu. 

c. Dalam program kerjasamam antara dunia industry ada kesepakatan 

kejelasan tentang isi, waktu dan m odel penyelengggaraan program. 

d. Dalam proses singkronisasi dilakukan melalui pendekatan optimasi, 

dimanan disepakati berbagai jenis pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin 

CNC yang akan dibekalkan di sekolah dan di industri. 
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e. Pola pemagangan praktik mesin CNC pada institusi pasangannya dengan 

berpegang pada kesepakatan program pembelajaran bersama, maka 

penerjunan sisw ke lapangan dilengkapi berbagai format penunjang, berupa 

jurnal kegiatan harian, lembar monitoring, catatan instruktur, catatan 

kemajuan prakt ik kerja siswa juga lembar penilaian 

f. Pola penyelenggaraan dan pembimbingan siswa prakt ik selama praktik 

kerja di dunia industry, siswa dibimbing langsung oleh instruktur dunia 

kerja, sedangkan guru hanya sebagai pembimbing non teknis. 

g. Monitoring praktik keja dilakukan oleh pembimbing, sedangkan penilaian 

dilaksanakan oleh instruktur dunia kerja. 

h. SMK YP Colomadu dalam pelaksanaan praktik mesin CNC Milling 

melakukan dengan beberapa pendekatan pembelajaran diantaranya : 

pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (com petency based learning 

), pembelajaran berbasis produksi ( production based learning ), 

pembelajaran tuntas ( mastery learning ), belajar penemua ( discovery – 

inquiry ) dan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif ( cooperative and 

collaboration learning ). 

2. Fakto- faktor yang mendukung dan menghambat proses  pelaksanaan praktik 

mesin CNC Milling dalam meningkatkan mutu lulusan program keahlian 

teknik pemesinan. 

a. Faktor pendukung 

1) Kesiapan komponen sekolahan 

2) Tingkat kemampuan siswa. 
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3) Manajemen yang baik. 

4) Partisipasi dunia kerja. 

b. Factor penghambat. 

1) Penyusunan jadwal pelaksanaan praktik di DU/DI 

2) Sarana dan prasarana yang kurang memadahi. 

3) Proses pembimbingan. 

4) Proses sinkronisasi. 

3. Hasil pelaksanaan praktik mesin CNC Milling dalam meningkatan mutu 

lulusan program keahlian pemesinan SMK YP Colom adu Karnganyar . 

Dalam upaya peningkatan mutu lulusan di SMK YP Colom adu 

Karanganyar terutama pada prakt ik mesin CNC Milling dilakukan dengan cara 

bekerja sama dengan institusi pasangan . Pelaksanaan mesin CNC Milling di 

industry siswa dibekali ilmu pengetahuan tentang mesin CNC Milling dan 

diadakan uji kompetensi sehingga selama melakukan prakt ik di industry dapat 

diketahui sejauh mana penguasaan tentang pemrograman, pengeditan, 

pengesetan dan pengoperasian mesin CNC dengan segara merek dan seri yang 

ada pada industry tersebut. 

 

B. Im plikasi hasil penelitian 

Prakt ik mesin CNC merupakan suatu bentuk pemnyelenggaraan pendidikan 

di sekolah dan di dunia kerja yang dilaukuakn secara sistematis adan sinkron 

melalui kerja langsung untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.dari kesimpulan 
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hasil penelitian tersebut setidaknya memberikan implikasi baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis, penelitian ini akan membuka wacana kepada para peneliti 

berikutnya bahwa kajian tentang proses pelaksanaan mesin CNC Milling 

sangat luas dan masih terbuka luas untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini 

akan menambah kasanah pengetahuan terutama berkenaan dengan konsep 

praktik mesin CNC yang konseptual sangat baik. 

2. secara prakt is, hasil penelitian ini akan memberikan suatu dampak psikis secara 

nyata kepada pihak sekolah bahwa selama ini ternyata proses pelaksanaan 

praktik mesin CNC telah memperoleh pengakuan oleh masyarakat , untuk itu 

pihak sekolahan harus memperhatikan : 

a. Sarana dan prasarana pendidikan 

Harus diakui bahwa kemajuan teknologi yang berkembang di industry dan 

masyarakat begitu cepat, sementara saranan dan prasaranan berupa literature 

dan peralatan prakt ik masih belum tercukupi, hal ini menjadi kendala bagi 

pihak sekolah dalam rangka menyiapkan peserta didik dalam menghadapi 

perkembangan dunia kerja. 

b. Majelis sekolah dipandang sebagai institusi yang bisa menjebatani antara 

sekolah dengan industri. 

Secara konseptual terbentuknya majelis sekolah diharapkan bisa 

menjembatani dan menjadi fasilitator antara kepentingan sekolah dan dunia 

industry atau usaha, sehingga dengan adnya koordinasi dan kominikasi yang 
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baik antara sekolah dan majelis sekolah akan tercipta dampak yang positif 

pada pelaksanaan praktik mesin CNC. 

c. Partisipasi duni kerja. 

Dengan keterlibatan dunia kerja dalam pelaksanaan prakt ik mesin CNC 

maka akan berdampak bahwa duni kerja akan lebih memahami 

kemampuan yang dimiliki siswa, sehingga diharapkan timbulnya 

penyerapan kerja di industri. 

 

C. Saran-saran 

Hasil penelitian ini akan terbaca oleh masyarakat, terutama masyarakat 

yang bergerak di bidang pendidikan. Kenyataan dari hasil penelitian menunjukkan 

adanya beberapa hambatan, sehingga proses pelaksanaan prakt ik mesin CNC 

Milling untuk meningkatkan mutu lulusan di SMK YP Colomadu Karanganyar 

belum bisa berjalan sesuai dengan harapan. Agar proses pelaksanaan praktik 

mesin ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka peneliti perlu 

menyarankan : 

1. Kepada pihak SMK YP Colom adu Karanganyar. 

a. Koordinasi dan komunikasi yang sudah berjalan baik antara sekolah 

dan dunia usaha atau dunia industri dan majelis sekolah untuk dapat 

dipertahankan. 

b. Perlunya evaluasi dan monitoring tentang proses pelaksanaan praktik 

mesin CNC secara terpadu dan berkelanjutan. 
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c. Pihak sekolah harus senant iasa melakukan pendekatan untuk mengajak 

part isipasi lebih dalam kepada dunia industry agar tercipta suatu 

kerjasama yang lebih baik tentang lowongan pekerjaan. 

2. Kepada pihak pemerintah hendaknya ada upaya yang nyata dan 

berkelanjutan untuk bisa memberikan rangsangan kepada kalangan 

industry agar mereka termotivasi untuk terlibat secara emosional dalam 

pelaksanaan praktik mesin CNC. 

3. Kepada dunia insustri atau dunia usaha supaya lebih memperhatiakan 

terhadap program pelatihan mengenai praktik mesin CNC.karena dunia 

kerja memerlukan tenaga yang professional yang berkompeten pada 

bidangnya. Dengan suatu cara yang kongkrit yaitu ikut membahas pada 

saat penyusunan program. 
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