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ABSTRACT 
 

The propose  of this study is to evaluate how far the UJP Program in SMK 
meets to the need of world of work available in Samarinda. This study is done 
by using the qualitative approach with descriptive evaluation method. The 
source of the data gained through observation, interview with the alumnus, 
teacher and also users. From the both of result it is then discussed with expert 
or those who has the competency in their own field. From the result of the study 
shows that there are several challanges faced either from the teacher  as 
executer of education or the industries part as the user of the graduation 
(output). From the evaluation reflect that excistance of UJP program should be 
retained and continued because this program is still badly needed especialy for 
welcoming the celebration of Weekly National Sport (  PON ) 2008. 

 
RINGKASAN 

 
DALIANSYAH. Kesesuaian Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata SMK 
dan Lapangan Kerja di Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menilai 
sejauh mana Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata SMK telah sesuai 
dengan tuntutan lapangan kerja yang ada di Samarinda. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif menggunkan metode deskripsi 
evaluatif. Sumber perolehan data dilakukan melalui pengamatan wawancara 
dengan alumni, guru, dan pengguna. Dari kedua hasil tersebut kemudian 
didiskusikan dengan pakar yang kompeten dibidangnya. Dari hasil penelitian 
ditemukan beberapa kendala yang dihadapi baik dari pihak penyelenggara 
pendidikan (guru) maupun dari pihak industri sebagai pengguna lulusan. Dan 
dari evaluasi yang dilakukan maka keberadaan Program Keahlian Usaha Jasa 
Pariwisata tetap dipertahankan dan dilanjutkan mengingat program ini masih 
diperlukan, terutama menjelang PON 2008. Hasil dari penelitian ini diharapkan 
dapat membantu sekolah dalam mempersiapkan siswa yang berkualitas dan 
memberi produk tamatan yang berkualitas bagi Dunia Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

  Di era globalisasi sekarang ini  dituntut adanya persaingan antara 

perusahaan-perusahaan maupun negara-negara, di mana persaingan 

tersebut sangat tergantung pada keterampilan tenaga kerja yang ada. 

Salah satu tuntutan kebutuhan tenaga kerja   adalah menguasai 

pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan yang ada. Untuk memperoleh tenaga kerja yang 

berkualitas tentu saja sektor  pendidikan  dapat mencetak tenaga kerja 

sesuai dengan tuntutan. Untuk itu perlu mempersiapkan rancangan 

program pendidikan dan pelatihan agar mengacu kepada tuntutan dunia 

kerja yang dibutuhkan sekarang ini.  Menurut Mohammad Surya (2002 : 

1),  

  Dalam rangka upaya memperbaiki dan meningkatkan 
mutu pendidikan banyak agenda reformasi yang telah, 
sedang dan akan dilaksanakan,  seperti pada penataan  
undang-undang pendidikan nasional dan berbagai 
perundangan lainnya.  Berbagai program inovatif  ikut 
serta memeriahkan upaya reformasi pendidikan,  
seperti pendekatan BBE (broad Base Education) atau 
pendidikan berbasis luas, pendidikan berorientasi 
keterampilan hidup (life skill), pendidikan untuk semua, 
kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis 
sekolah, pendidikan berbasis masyarakat, 
pembentukan dewan pendidikan daerah, pembentukan 
dewan sekolah, UAS dan UAN, penilaian berbasis 
portofolio dan sebagainya.1  

                                                           
1
 Mohammad Surya, Menyongsong Agenda Reformasi Pendidikan, Pikiran Rakyat 2 Mei 2002, 
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Semua wacana di atas bukan hanya sekedar selogan saja namun 

merupakan kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memajukan 

pendidikan nasional di negara kita. 

 Sebagai wadah pendidikan untuk mempersiapkan tenaga 

pariwisata, pemerintah membuka Bidang Keahlian Pariwisata Program 

Keahlian Usaha Jasa Pariwisata di beberapa  sekolah menengah 

kejuruan. Dengan dibukanya program ini diharapkan dapat memberikan 

bekal kemampuan kepada tamatan untuk menjadi tenaga kerja tingkat 

menengah di bidang Usaha Jasa Pariwisata. Pendidikan sebagai penata 

utama pembangunan sumber daya manusia ini berarti harus jelas 

berperan membentuk siswa menjadi aset bangsa. Diharapkan siswa 

menjadi manusia yang produktif  yang berpenghasilan, dan juga menjadi 

manusia yang mampu menciptakan produk unggul industri Indonesia 

untuk menghadapi zaman teknologi yang semakin maju dewasa ini.   

 Dalam rangka persaingan yang semakin kompetitif dewasa ini,  

khususnya dalam dunia pendidikan diharapkan para lulusan mampu 

untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat dibangku sekolah untuk 

digunakan dalam masyarakat. Untuk itulah perlu  bekal keterampilan 

yang diberikan di sekolah agar dapat sejalan dengan harapan dan 

keinginan yang ada di dunia usaha dan dunia industri, agar nantinya 

mereka  setelah lulus dapat diterima bekerja di dunia usaha maupun 

dunia industri. 

 Namun pada kenyataan yang ada sekarang ini banyak sekali 

pencari kerja, tidak hanya dibidang pariwisata saja namun bidang yang 

lainnyapun juga ikut bersaing. Sebagai fakta  bahwa pada penerimaan 

pegawai saja perbandingannya 1 posisi diperebutkan oleh ratusan orang. 
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Artinya dapat disimpulkan bahwa sekarang ini untuk mendapatkan 

pekerjaan sangat sulit. 

 Hal ini faktanya sangat sesuai dengan pendapat Arifin Hutabarat  

(Sinar Harapan tanggal 14 Juli 2005) 

  Bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia telah 
mencapai lebih dari tujuh  juta orang, pengangguran 
akibat kerja di bawah kapasitas 33 juta orang, dan 
500.000 di antaranya adalah sarjana. Penambahan 
peningkatan kerja tercatat sebanyak 2,3 juta orang 
pertahun. Ditambahkan lagi bahwa bertolak dari 
pernyataan di atas tentu ada juga exercixe yang telah 
dipublikasikan WTO (World tourism organization) 
hasilnya adalah investasi senilai US$ 150 juta dengan 
membeli/mengoperasikan sebuah pesawat boeng 747, 
menciptakan 400 lapangan kerja baru dibidang niaga 
penerbangan nasional. Implikasinya pada lapangan  
kerja di bidang pariwisata adalah tercapainya 1.500 
direct –employment dan 2.250 indirect-job. Tentu dengan 
asumsi pesawat terbang itu diaktifkan beroperasi 
membawa wisatawan mancanegara masuk ke 
negerinya.2   

 

Dari pendapat diatas jelas dengan adanya perumpamaan pesawat yang 

beroperasi maka akan memiliki dampak terhadap perkembangan dan 

kebutuhan tenaga kerja, khususnya di bidang pariwisata. 

  Pada prinsipnya siswa beranggapan bahwa yang penting saya 

bekerja, mendapatkan gaji yang cukup. Namun dilihat dari kondisi ini 

apakah kemampuan dan keterampilan mereka sesuai dengan apa yang 

ada di tempat kerja. Hal ini yang menarik  bagi penulis untuk mencoba 

menggali lebih dalam tentang masalah ini.  

 Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sistem pendidikan dan 

pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu rancangan 
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program dalam rangka mencetak   tenaga-tenaga sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.  Pada ujian nasional 

mereka akan melaksanakan uji kompetensi sebagai akhir dari 

pembelajaran dan pelatihan yang nantinya apabila lulus mendapat nilai 

minimal tujuh koma nol (7,00) dan berhak mendapatkan sertifikat sebagai 

bukti kemampuan yang mereka miliki.  

 Hal ini sesuai dengan ketentuan dari  Panduan Uji kompetensi 

yang menyebutkan bahwa Batas kelulusan yang diperoleh siswa minimal 

7.00 untuk layak diberikan sertifikat.3 

 Dalam penentu keberhasilan uji kompetensi siswa adalah kegiatan 

praktek industri. Kegiatan ini merupakan kewajiban bagi siswa  untuk 

melaksanakan praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang 

khusus berkaitan dengan bidang-bidang yang ada relevansinya dengan  

dunia pariwisata. Adapun tempat-tempat industri yang biasanya ditempati 

yaitu Biro perjalanan wisata, Perusahaan penerbangan, Airport, tempat 

obyek wisata, agen perjalanan, dan tempat penyelenggara kegiatan 

(events).  Kenyataan sekarang ini ada beberapa  yang mempunyai  

kesulitan dalam  menempatkan praktik industri  dan akhirnya tidak sesuai 

dengan keilmuan yang dipelajari  untuk diterapkan di dunia kerja. Sebut 

saja namanya Sri di mana dia adalah lulusan program Usaha Jasa 

Pariwisata namun ia bekerja sebagai pramuniaga di Gajah Mada 

Departemen store. Artinya tidak sesuai dengan bidang keahlian yang 

dimilikinya yaitu keterampilan tentang dunia pariwisata. 

 Selain itu di sisi lain pengakuan dunia usaha dan dunia industri 

terhadap sertifikasi uji kompetensi tidak begitu banyak membantu siswa 

dalam mendapatkan pekerjaan. Ini kemungkinan dapat terjadi karena 

                                                                                                                                                            
2
 Arifin Hutabarat, http://www.Sinarharapan.co.id/feature/wisata/2003/0522/wis04.html 

3
 Dikmenjur, Pedoman Uji Kompetensi, Jakarta, Dikmenjur 2005, hal 5 
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penilaian dan verifikasi yang dilakukan kurang akurat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Indra Djati Sidi (2001 : 130), bahwa  perlu adanya 

suatu sistem yang mengatur tentang materi ujian, pelaksanaan ujian, 

penentuan hasil, dan sertifikasi agar dapat berfungsi secara optimal.4 

 Dalam rangka mempersiapkan dan menyongsong PON 2008 yang 

akan datang Samarinda sebagai tuan rumah dalam ajang bergengsi ini 

mulai berbenah diri dengan membangun berbagai fasilitas dan prasarana 

yang terkait dalam  pelaksanaan kegiatan PON tersebut. Salah satunya 

adalah sektor yang terkait dalam bidang pariwisata, misalnya sekarang 

ini banyak berdiri hotel, biro perjalanan, agen perjalanan, dan fasilitas 

lainnya yang berhubungan dengan dunia pariwisata. Sesuai dengan 

pendapat Herman Bahar (2005 : 20)  

  Bahwa salah satu upaya untuk merealisasikan  
kemajuan pariwisata antara lain melanjutkan deregulasi 
pada berbagai sektor yang terkait dengan 
kepariwisataan, dalam rangka menciptakan iklim 
investasi kepariwisataan yang kondusif dan penyediaan 
data dan informasi serta melakukan inovasi obyek 
wisata berikut sarana dan prasarananya secara terus 
menerus. Mengingat produk kepariwisataan merupakan 
gabungan dari barang publik, barang privat dan barang 
campuran seyogyanya penanganannya harus dilakukan 
melalui tindakan bersama.5  

 
Sejalan dengan pendapat Pearce yang dikutip olehHerman Bahar (1997 : 

16) Tourism is a multifaceted phenomenom involving provison of a range 

of interrelated goods and service by the public and private sectors.6 

Artinya Pariwisata merupakan multi penomena yang menyangkut dan 

berhubungan barang dan jasa antar berbagai sektor baik pribadi maupun 

                                                           
4
 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, 

Paramdina, Jakarta, 2001 hal 130 
5
 Herman Bahar, Http://www.tourisindo. Tripot.com/co.htm 

http://www.tourisindo/
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pemerintah. Dari pendapat di atas dapat diambil makna bahwa dengan 

adanya dan dibangunnya berbagai fasilitas kepariwisataan tentu akan 

memacu bidang yang lainnya, akhirnya akan menciptakan lapangan 

kerja.   Dalam hal ini tentu memberi angin segar bagi para lulusan 

program Usaha Jasa Pariwisata karena mereka memiliki keterampilan 

yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal ini tentu  sesuai dengan konsep 

Pariwisata 21 bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan 

pada sektor andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi  

termasuk kegiatan lain sehingga lapangan kerja, pendapatan 

masyarakat, pendapatan daerah , serta pendapatan negara dan 

pemberdayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional. 7  Dari 

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dan 

berkembangnya pariwisata disuatu daerah akan memberikan dampak 

kepada berbagai pihak baik masyarakat, pengusaha maupun pemerintah 

.   

 Dari kondisi-kondisi diatas penulis  merasa tertarik untuk 

mengangkat masalah ini kepermukaan melalui tugas akhir (tesis) dengan 

judul Kesesuaian Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata SMK dengan 

Lapangan Kerja di Samarinda.  

B. Fokus Penelitian 

 Fokus Penelitian ini menyangkut tentang kesesuaian  Program 

keahlian Usaha Jasa Pariwisata dengan  lapangan kerja di Samarinda. 

Komponen pada fokus penelitian yang akan diteliti adalah : 

1) Kesesuaian konteks (conteks) 

Menilai relevansi lingkungan belajar program produktif usaha jasa 

pariwisata dalam kurikulum edisi 99 dan kurikulum 2004 dengan 

                                                                                                                                                            
6
 ibid 

7
 Departemen Pariwisata, Pariwsata 21, Parpostel,1997 hal 12 
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lingkungan pekerjaan yang diperlukan di dunia kerja  bidang 

keahlian pariwisata program kehalian usaha jasa pariwisata yang 

diperlukan di dunia kerja, serta kesesuaian struktur  dan isi 

program produktif kurikulum dengan komptensi yang dibutuhkan 

didunia kerja untuk  usaha jasa pariwisata. Dalam hal ini penulis 

lebih memfokuskan pada kesesuaian masukan (input) berupa 

bahan ajar, sistem modul dan sistem pembelajaran serta fasilitas 

dan alat dalam pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum di 

program keahlian usaha jasa pariwisata. 

      2) Keseuaian Proses pembelajaran 

Dalam hal ini adalah menentukan keseuaian antara proses 

pembelajaran praktik di sekolah dengan prosedur kerja di duni 

kerja , peran dunia kerja dalam proses pembelajaran di SMK serta 

strategi pembelajaran di SMK. Yang menjadi indikator dalam 

preses ini adalah: 

a) Proses kegiatan belajar dan praktik di SMK  

b)   Prosedur penilaian hasil belajar di SMK dan Praktik Industri di 

dunia kerja. 

      3. Keseuaian keluaran (product/output). 

Kesuaian antara kompetensi lulusan yang dimiliki oleh program 

keahlian usaha jasa pariwisata dengan kompetensi tenaga kerja 

yang dibutuhkan di dunia kerja bidang pariwisata program 

kehalian usaha jasa pariwisata. Adapun indikator kesesuaian 

keluaran (product/output) adalah : 

a) Penempatan lulusan sesuai dengan program keahlian yang 

dimiliki 

b) Tugas dan jabatan lulusan sesuai dengan kompetensi yang 

yang dipelajari. 
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 Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah : 

1) Bagaimana input dan minat siswa Keahlian Usaha Jasa Pariwisata 

SMK di Samarinda ? 

2) Bagaimana proses pendidikan pada program keahlian Usaha Jasa 

pariwisata  di Samarinda ? 

3) Bagaimana setting lingkungan (tempat praktik)  program usaha 

Jasa Pariwisata di Samarinda ? 

4) Bagaimana produk (lulusan) Program Keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata di Samarinda ? 

5) Bagaimana tempat praktik industri program keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata di Samarinda ? 

6) Bagaimana lapangan kerja program keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata di Samarinda ? 

7) Bagaimana keseuaian antara program keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata dengan lapangan kerja di Samarinda ? 

8) Bagaimana kendala yang di hadapi Program Keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata ? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan  penelitian ini adalah untuk menilai sejauhmana program 

keahlian Usaha Jasa Pariwisata SMK  telah sesuai dengan tuntuan 

lapangan kerja yang ada di kota Samarinda. Berdasarkan temuan 

penelitian maka  penilaian dalam penelitian ini akan memberikan 

keputusan, apakah relevansi antara program keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata SMK dengan lapangan kerja  yang ada di Samarinda 
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diteruskan atau perlu perbaikan-perbaikan atau Program ini sudah cukup 

dan tidak perlu dilanjutkan lagi.  

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

hasil penilaian terhadap kesesuaian  antara program keahlian usaha jasa 

pariwisata dengan lapangan kerja  sehinga dapat meberikan masukan 

bagi penulis dan pihak yang berkepentingan terutama untuk kelanjutan  

program kehalian Usaha Jasa Pariwisata SMK di kota Samarinda. 

 Kegunaan Praktis dari penelitian ini berguna untuk : 

1) Guru sebagai garis depan dalam memberikan ilmu dan 

keterampilan untuk siswa . 

2) Siswa , sebagai bekal dalam menentukan peluang-peluang di  

dunia       kerja 

3) Sekolah, sebagai salah satu indikator keberhasilan sekolah 

4) Dunia Usaha dan Dunia Industri, sebagai penyesuaian institusi 

pasangan  dan perekrutan tenaga kerja tingkat menengah 

5) Pemerintah Kota dan Diknas Kota sebagai pemegang kebijakan 

dalam otonomi untuk menentukan kebijakan sesuai dengan 

kebutuhan. 
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BAB II 

ACUAN TEORETIK 

 

A. Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata 

1. Kurikulum 

Pengertian kurikulum berasal dari bahasa latin yang berarti 

jalur pacu. Menurut Munandar (2001 : 145) menyatakan bahwa 

“Siswa bersekolah diibaratkan sedang berpacu menuju garis finish 

dengan mata ajaran sebagai jalur pacunya, sedangkan garis finishnya 

adalah ijasah yang diterima sebagai tanda kejuaraan.”7 Pengertian 

lain dari kurikulum merupakan sebuah dokumen  berupa GBPP  

(Garis-Garis Besar Program Pengajaran). Dari pengertian diatas 

dapat dinyatakan bahwa kurikulum sebagai seperangkat rencana 

pembelajaran mengenai isi dan bahan pelajaran yang digunakan oleh 

guru sebagai pedoman  dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan di sekolah. 

Pada program  keahlian usaha jasa pariwisata ada dua  model 

kurikulum yang masih dipergunakan yaitu kurikulum edisi revisi 1999 

dan kurikulum 2004. Yang pertama Kurikulum SMK edisi revisi 1999 

dibeberapa sekolah masih dipakai  karena kurikulum ini selalu 

terbuka terhadap berbagai upaya penyempurnaan, selain itu juga  

menekankan pada pemberian bekal kemampuan daya sesuai dengan 

pengembangan diri lulusan (demand drive), terutama dengan 

diterapkannya pola pendidikan sistem ganda. 

                                                           
7
 Munandar, Ensiklopedia Pendidikan, UM Press Malang, 2001 hal 145 
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Menurut Pedoman Pelaksanaan kurikulum SMK edisi 1999 

kurikulum ini menganut prinsif :1) berbasis luas, kuat dan mendasar 

(Broad Base curriculum),2) berbasis kompetensi (Competency base 

curriculum),3) pembelajaran tuntas (Mastery learning),4) berbasis 

ganda (dual base Program) dilakukan di sekolah dan di dunia 

usaha/dunia industri,5) Perkuatan kemampuan daya suai dan 

kemandirian pengembangan diri tamatan.8 

Kurikulum ini didorong oleh tuntutan kebutuhan lapangan 

terutama sekolah menengah kejuruan dan institusi pasangannya 

yang memerlukan adanya dokumen kurikulum yang benar-benar  

telah dirancang untuk pengoperasikan pendidikan sistem ganda. Di 

samping itu SMK dituntut  untuk menerapkan kegiatan extrakurikuler 

yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan  emosi (EQ) peserta 

didik, dimana pelaksanaannya bagian dari seluruh kegiatan sekolah. 

Kurikulum yang kedua adalah kurikulum 2004 yaitu kurikulum 

berbasis kompetensi. Menurut Tim Instalasi teknologi Pendidikan 

bahwa kompetensi  merupakan spesifikasi dari pengetahuan, 

keterampilan  dan sikap dan atribut lainnya yang dimiliki seseorang 

serta pengaplikasiannya di industri, atau dalam pekerjaan  atau 

tingkat industri untuk standar kinerja yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan.9 

Konsep kompetensi secara luas berhubungan dengan kegiatan 

atau praktik di tempat kerja secara nyata, ditunjukan sebagai outcome 

(hasil kerja) dan dapat dipahami oleh trainer, industri yang potensial 

                                                           
8
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, GBPP Produktif Usaha Jasa Pariwisata, Dikmenjur, 

1999 hal i 

 
9
 Tim Instalasi Teknologi Pendidikan, Konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi, Jakarta, 2003, hal 
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dan karyawan. Kompetensi dalam hal ini meliputi keahlian-keahlian : 

a)Task Skill (keterampilan melaksanakan tugas individu), b)Task 

Management Skill (keterampilan untuk mengelola sejumlah tugas 

dalam pekerjaan), c) Contingency Management Skill (keterampilan 

mengelola kemungkinan/ketidakteraturan), d) Job or Role 

environment skill (keterampilan menghadapi tanggung jawab dalam 

lingkungan kerja), e) Transfer Skill (keterampilan untuk menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan pada lingkungan baru) 

Dapat disimpulkan bahwa pada prinsifnnya kurikulum yang 

digunakan tidak lepas kompetensi yang akan diberikan kepada siswa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi itu dan diharapkan 

dapat diaplikasikan di industri. 

Dalam mengimplementasikan Kurikulum bebasis 

kompetensi di SMK tentu perlu dipersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan  penyelenggaraannya. Komponen-komponen 

yang digunakan tentu bertitik tolak dari kawasan teknologi 

pendidikan sebagai langkah dalam menyelenggarakan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. Kawasan teknologi pendidikan mencakup 5  

kompenen kawasan yaitu :1) Desain (mencakup tentang disain 

pembelajaran, strategi, desain pesan dan karakteristik pebelajar), 

2) Pengembangan (berkaitan dengan teknologi cetak, audivisual, 

komputer dan teknologi perpadu),3) Pemanfaatan (Mencakup 

pemanfaatan media, kebijakan dan regulasi , difusi inovasi dan 

implementasi),4) Pengelolaan ( Mencakup berbagai manajemen 

seperti, informasi, sumber, proyek dan sistem penyampaian),5) 
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Penilaian ( Berkaitan dengan analisis masalah, PAN, Evaluasi 

baik formatif maupun sumatif)10 

Untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan  sebagai berikut : 

a. Disain  Dalam Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Apabila kita pahami bahwa kurikulum berbasis 

kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan 

standar  kompetensi . Artinya siswa harus memiliki dan 

mengusai standar kompetensi yang diberikan. Kurikulum 

berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang isinya 

menyangkut tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan/ dan 

sikap dalam pembelajaran. 

           Dalam Penerapan KBK pendekatan proses belajar 

mengajar yang  cocok salah satunya  adalah CTL (Contextual 

Teaching and Learning). Mengapa Contextual teaching and 

learning, Karena pendekatan pembelajaran ini mengaitkan 

antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. 

   Model pembelajaran dalam pendidikan berbasis 

kompetensi  yang sesuai dengan materi yang disajikan yaitu 

dengan  model pendekatan pembelajaran dan pengajaran 

kontekstual (CTL). Pengajaran Kontektual merupakan salah 

satu  pendekatan pembelajaran  yang mengaitkan antara 

materi  yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa  jika kurikulum berbasis 

                                                           
10

 Yusufhadi Miarso, Disain Teknologi Pendidikan, UNJ, Jakarta, 2004  hal 47 
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kompetensi menyangkut apa yang harus diajarkan maka 

contextual teaching and learning menyangkut bagaimana cara 

mengajar dan belajarnya. Jadi fokus pembelajaran kontekstual 

adalah pada proses belajar dan mengajarnya yang dapat 

mendukung tercapainya kurikulum berbasis kompetensi. Jadi 

dengan demikian bahwa pembelajaran kontekstual merupakan 

salah satu pendekatan pembelajaran yang  cocok  karena lebih 

bersifat kontektual, aktual, nyata dan konkrit. 

Pada tingkat sekolah di dalam penyelenggaraannya 

dapat di tempuh dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan keada 

siswa yaitu dengan memilah-milah  materi yang tektual 

dan materi yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang 

nyata dan aktual. Dalam hal ini materi harus dianalisis 

agar mampu memberikan nilai tambah bagi siswa. 

2) Mengkaji kontek kehidupan siswa sehari-hari (keluarga, 

tempat kerja, sosial , budaya, masyarakat, organisasi, 

dan sebagainya) secara cermat sebagai salah satu 

upaya untuk memahami konteks kehidupan siswa 

sehari-hari. Dalam hal ini kita sebagai seorang guru 

harus benar-benar memahami karakteristik peserta didik 

atau pebelajar. 

3) Memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan  

     dengan  konteks kehidupan siswa. 

4) Menyusun persiapan proses belajar dan mengajar yang 

telah memasukan konteks ke dalam materi yang akan 

diajarkan. 
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5) Melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual  

yaitu mendorong siswa  untuk selalu mengaitkan materi 

yang dipelajari dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimiliki sebelumnya. 

6) Melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah 

dipelajari oleh siswa. 

b. Pengembangan 

Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi  tentu 

harus dipersiapkan berbagai bentuk inovasi dalam 

pembelajarannya. Teknologi pendidikan bermakna suatu 

proses yang terintegrasi  yang melibatkan manusia, prosedur, 

gagasan, perlatan, dan organisasi untuk menganalisis 

masalah-masalah pendidikan  dan cara-cara pemecahannya. 

Dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di 

fokuskan pada produksi Media dalam pembelajaran 

kontekstual . Bentuk media yang digunakan baik cetak, 

audiovisual, komputer maupuun  teknologi terpadu. Dalam hal 

ini yang perlu dilakukan adalah :1) Menganalisis tujuan, 2) 

Mensintensis tujuan, urutan isi pelajaran dan media, 3) 

Menyusun bahan –bahan menurut urutan yang benar. 

Tentu saja dalam hal ini kerja keras guru sebagai orang 

yang terdepan harus mampu mengusai media –media yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

Salah satu yang harus dibuat guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi adalah 

menggunakan modul. Modul merupakan salah satu bahan ajar 

dalam bentuk cetakan  atau biasanya merupakan materi yang 

ditulis ulang atau diformat ulang dari sumber/buku-buku.  Guru 
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harus menyediakan modul agar lebih memudahkan siswa 

untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan baik 

bahan cetakan maupun  video, kaset audio dan sebagainya. 

c. Pemanfaatan 

Dalam pengembangan Contextual Teaching and 

learning seperti situasi alamiah, benda nyata, alat peraga, film 

nyata, dan VCD perlu dipilih dan dirancang agar membuat 

belajar lebih bermakna. Dalam pemanfaatan dan pemilihan 

media ada kreteria yang yang harus di perhatikan misalnya :1) 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, artinya media yang 

dipih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan  

yang secara umum mengacu kepda salah satu atau gabungan  

dati dua atau tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, 2) 

tempat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsif atau genaralisasi, 3) Praktis, luwes dan 

bertahan, 4) Guru harus terampil menggunakannya, 5) 

Pengelompokan sasaran, artinya disesuaikan dengan 

pengelompokan pada saat penyajian apakah tepat sasaran, 6) 

Mutu Teknis, artinya semua media harus mempunyai mutu 

dalam artian dapat di pahami, jelas pesan yang disampaikan. 

Dalam hal ini pula pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi pada prinsifnya mengacu pada SISDIKNAS No. 20 

th. 2003, dimana semua ketentuan dan peraturan diatur sesuai 

dengan kebutuhan pendidikan.  

Menurut Undang-Undang sisdiknas dan pedoman  

kurikulum 2004 dimana lebih menekankan pada standar 

kompetensi maka hal ini sesuai dengan empat pilar yang 

dikemukan oleh UNESCO (United Nation education and social 
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cultural organization), empat pilar yang dimaksud yaitu learning 

to do, learning to know, learning to be dan learning to live 

together.  Dalam konteksnya pembelajaran berbasis 

kompetensi siswa berbuat untuk mendapatkan dan 

memperbanyak pengalaman belajarnya (learning to do) , siswa 

dapat meningkatkan interaksi  dengan lingkungannya sehingga 

mampu membangun permasalahan dan pengetahuannya 

terhadap dunia yang ada di sekelilingnya (learning to know). 

Dengan adanya hasil interaksi ini tentu saja  diharapkan dapat 

membangun pengetahuan  kepercayaan dirinya (learning to 

be) . Dan yang terakhir dengan adanya interaksi  dengan 

orang lain  kelompok yang berbeda (learning to live together) 

akan membentuk kepribadiannya. Hal ini dimungkinkan untuk 

melahirkan sikap-sikap yang positif terhadap  kecenderungan 

dalam kehidupan di masyarakat. Sebagai contoh  siswa yang 

menimba ilmu untuk mendapatkan pengetahuan , kemudian ia 

mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan di sekolah, dengan 

pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya  menjadikan 

dirinya disiplin  dan berkepribadian yang mantap  dan pada 

akhirnya dia terjun ke maksyarakat  atau bekerja dapat 

berinterkasi dengan masyarakat lainnya. 

d. Pengelolaan 

Dalam fungsi pengelolaan dalam Penerapan kurikulum 

berbasis kompetensi peran guru dan kepala sekolah sangatlah 

dominan karena suatu instansi tentu adan prosedur organisasi 

untuk melaksanakan salah satu atau beberapa pengembangan 

atau penglolaan. Kegiatan belajar mengajar dalam pembelajarn 

kontekstual  harus dikelola dengan profesional oleh seorang guru. 
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Agar dapat mengelola tentu saja harus memahami terlebih dahulu 

tentang kurikulum berbais kompetensi, contextual teaching and 

learning dan aspeknya bisa melewati kursus, pelatihan maupun 

membaca literatur yang ada. 

e. Penilaian 

Evaluasi berbasis kompetensi  menggunakan  evaluasi 

otentik. Evaluasi disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar 

kompetensi. 

Penilaian otentik merupakan kombinasi dari berbagai cara 

penilaian  yaitu test tertulis, hasil pekerjaan rumah, proyek, kuis, 

karya tulis siswa, laporan, jurnal,  protofolio , observasi, praktek, 

dan Tanya jawab di kelas. 

  Guru tentu saja harus mengusai semua jenis penilaian ini 

dan dapat menerapkannya dalam proses penilaian. 

 Selain penilaian tentu saja siswa yang berhasil atau telah 

menguasai kompetensi yang ada dalam kurikulum diberi sertifikasi 

atau sertifikat yang menandakan bahwa bukti telah mampu 

menguasai kompetensi yang ada. Sertifikasi tergantung dari model 

yang digunakan. Misalnya untuk di SMK bisa bekerjasama dengan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 

Sebagai kesimpulan  bagi guru/sekolah dalam melaksanakan 

pembelajaran berbasis kompetensi harus mampu untuk 

melaksanakan  langkah-langkah  sebagai berikut :a) Identifikasi 

pekerjaan,b) Identifikasi kemampuan minimal,c) Identifikasi tugas-

tugas dalam pekerjaan, d) Analisis tugas dan pengetahuan serta 

keterampilan yang diperlukan, e) rumuskan hasil belajar yang di 

harapkan, f) rumuskan tahap-tahap pekerjaan, g) mengembangkan 

rencana evaluasi, h) mengembangkan proses evaluasi, i) 
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mengembangkan draft bahan ajar, j) uji coba dan revisi bahan ajar, 

k) mengembangkan sistem pendidikan dan pengelolaan Kegiatan 

belajar mengajar, l) Mengembangkan dan evaluasi kegiatan belajar 

mengajar. 

Ditinjau dari segi kompetensi siswa,  berikut akan disajikan 

susunaan program pendidikan dan pelatihan keahlian usaha jasa 

pariwisata untuk edisi revisi  tahun 1999. 

 
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Jam 
PBM 
TK I 

Jam 
PBM 
TK II 

Jam 
PBM 
TK III 

PROGRAM NORMATIF 
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
2. Pendidikan Agama 
3. Bahasa dan Sastra Indonesia 
4. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
5. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum 
PROGRAM ADAPTIF 
1. Matematika 
2. Bahasa Inggris 
3. IPA 
4. Komputer 
5. Kewirausahaan 
PROGRAM PRODUKTIF 
1. Pelayanan Prima 
2. Pembukuan 
3. Kepariwisataan 
4. Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja 
5. Usaha Perjalanan Wisata  
6. Pemanduan wisata 
7. Pelayanan Informasi Wisata 
8. Penyelenggaraan Acara Khusus 
9. Bahasa Asing pilihan I 
10. Bahasa Asing Pilihan II 
11. Paket Keahlian :  
 * Usaha Perjalanan Wisata 
 * Pemanduan Wisata 
 * Pelayanan Informasi Wisata 

 
80 
80 
80 
80 
80 
 

240 
240 
160 
120 
40 
 

80 
80 

580 
60 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
80 
80 
80 
80 
80 
 

240 
240 

- 
- 

40 
 
- 
- 
- 
- 

330 
170 
180 
120 
120 

- 
- 
- 
- 
- 

 
32 
32 
32 
32 
32 
 

64 
64 
- 
- 

32 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

64 
 

340 
428 
320 
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 * Penyelenggaraan Acara Khusus (MICE) - - 280 

   JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 2000 2000 1800 

 
Sedangkan untuk kurikulum edisi 2004 dapat disajikan sebagai berikut : 

 

PROGRAM MATA DIKLAT 
Durasi 
/waktu 
(jam)I 

PROGRAM NORMATIF 
1. Pendidikan Agama 
2. Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah 
3. Bahasa dan Sastra Indonesia 
4. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
PROGRAM ADAPTIF 
1. Matematika 
2. Bahasa Inggris 
3. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 
4. Kewirausahaan 
5. Bahasa Asing Pilihan (Jerman/Prancis/Jepang/Mandarin) 
PROGRAM PRODUKTIF 
1. Bekerjasama dengan kolega dan pelanggan 
2. Bekerja dalam lingkungan social yang berbeda 
3. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan  dan keamanan 
di tempat kerja 
4. Menangani konflik 
5.Mengembangkan dan memutaakhirkan pengetahuan industri 

pariwisata. 

6. Mengikuti prosedur hygenis di tempat kerja 
7. Berkomunikasi melalui telepon 
8. Bekerja sebagai pemandu 
9. Memberikan bantuan layanan transfer keberangkatan/kedatangan  
10. Mengembangkan dan memelihara pengetahuan  umum yang 

diperlukan oleh pramuwisata 
11. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perjalanan wisata 
12. memimpin rombongan perjalanan wisata 
13. Menyiapkan dan mempresentasikan komentar pemanduan pada 

perjalanan wisata 
14. Mengelola perjalanan kwisata lebih dari datu hari 
15. Mengalokasikan sumber daya perjalanan wisata 
16. Melakukan pengecekan pra keberangkatan tour 
17. Menerima dan memproses reservasi 
18. Mengoperasikan system reservasi komputer 

 
192 
288 
192 
192 

 
330 
660 
200 
188 
330 

 
16 
16 

 
32 
24 

 
42 
16 
32 

100 
 

80 
40 

 
60 
80 
60 

 
64 
40 
30 
60 
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19. Menghitung harga dan menerbitkan tiket penerbangan domestik 

20. Menghitung harga dan menerbitkan harga normal internasional 

21. Memproses dokumen perjalanan selain tiket penerbangan 
22. Mencari dan mengemas produk dan jasa pariwisata 
23. Memesan dan mengkoordinasikan layanan penyedia jasa dan 

produk pariwisata 

24. Menyiapkan dan menawarkan harga produk 
25. Menjual produk dan jasa pariwisata 
26. Mencari dan menyediakan informasi tentang tujuan wisata dan 

memberi saran 
27. Mengakses dan menginterpretasikan informasi produk wisata 

28. Memelihara inventari informasi produk wisata 
29. Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan local 
30. mengakses san mempresentasikan informasi 

JUMLAH 

60 
150 
216 
76 

160 
32 
60 
64 

100 
40 
30 
16 
80 

4448 
 

 
Keterangan : Durasi pemelajaran per jam @ 45 menit dan praktek kerja 

di industri dilaksnakan selama 4 sampai 12 bulan, menggunakan alokasi 

waktu pemelajaran produktif. 

Dari kedua kurikulum diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk 

kurikulum edisi resivisi 1999 di sempurnakan oleh kurikulum 2004 yang 

mana sekarang masih dalam tahap uji coba. Dilihat dari programnormatif 

untuk mata diklat PPKN dan Sejarah dijadikan satu sedangkan untuk 

mata diklat produktif dijabarkan lebih terperinci lagi sesuai dengan 

kompetensi yang diperlukan. 

2. Input dan Minat siswa  

Siswa yang masuk ke Sekolah Menegah Kejuruan melewati berbagai 

saringan diantaranya melalui test baik lisan maupun tulisan tergantung 

dari sekolah masing-masing. Selain itu juga harus di lihat dari nilai ujian 

nasional yang diperoleh di sekolah menengah pertama masing-masing. 

Dari beberapa saringan dan tahapan itu barulah diseleksi sesuai dengan 

kebutuhan. 
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Menurut  Ruslan A. Ghani (1991 : 9) minat individu ditandai dengan 

dengan adanya rasa senang  dan tidak senang, suka atau tidak suka 

terhadap sesuatu pekerjaan, benda, situasi dan sebagainya .11 

Pada sekolah menengah kejuruan dibuka berbagai program keahlian 

misalnya seperti akuntansi, adminitrasi perkantoran, mesin, boga 

perhotelan, usaha jasa pariwisata, penjualan dan sebagainya , Dari 

pendapat diatas jelas bahwa setiap individu mempunyai minat sendiri. 

Minat timbul karena adanya informasi atau pengetahuan tentang suatu 

pekerjaan, benda, dan sebagainya. 

Pada SMK Khususnya yang negeri berbagai program keahlian dibuka 

untuk memberi peluang kepada siswa terhadap minatnya, sehingga jenis 

pekerjaan yang nantinya akan mereka geluti sesuai dengan program 

keahlian yang dipilihnya . Untuk itulah maka di sekolah menengah 

kejuruan  tingkat pertama sudah dijuruskan dari tingkat pertama sesuai 

dengan inat siswa dengan berbagai persyaratan dan ketentuan. 

Penjurusan merupakan suatu proses penempatan dalam pemilihan 

program keahlian bagi siswa dengan adanya penjurusan ini menurut 

Ruslan A. Ghani  (1991 : 14) adalah untuk : a) Mengelompokan para 

siswa yang mempunyai kecakapan, kemampuan bakat, dan minat yang 

relatif sama, b) Membantu mempersiapkan para siswa dalam 

melanjutkan studi dan memilih dunia kerjanya, c) Membantu 

memperkokoh keberhasilan, dan kecocokan atas prestasi yang akan 

dicapai di  waktu mendatang, d) Membantu  meramalkan keberhasilan 

untuk mencapai prestasi yang baik dalam melanjutkan studi dan dunia 

kerjanya.12 

                                                           
11

 Ruslan A. Ghani, Bimbingan Penjurusan, Angkasa, Bandung ,1991 hal 11 
12

 Ibid 
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Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penjurusan yang tepat bagi 

siswa sesuai dengan bakat dan keinginannya maka diharapkan siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

 

3. Sistem pembelajaran  

Sesuai dengan konsep yang ada bahwa sistem pebelajaran 

sekarang yang diterapkan di sekolah adalah mengarah pada  

penguasaan kompetensi. Cara pengajarannya bermacam-macam sesuai 

dengan tuntutan dan materi dari pelajaran yang sudah ada dalam GBPP. 

Dengan berbagai teknik dan metode tersebut Pada akhirnya nanti siswa 

dihadapkan dengan uji kompetensi sebagai bagian akhir dari 

penguasaan materi yang diberikan untuk mendapatkan sertifikasi dari 

industri. 

a. Berbagai Metode dan sistem pengajaran 

    Salah satu sistem pembelajaran untuk di SMK dewasa ini 

adalah adanya penggunaan sistem modul bagi siswa. Sistem Modul   

merupakan model pembelajaran yang sifatnya mandiri yang terdiri 

dari rangkaian pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu 

peserta didik untuk menguasai kemampuan yang telah ditentukan 

dalam modul tersebut. Biasanya modul dibuat berseri  dimana modul 

seri pertama harus diselesaikan dengan tuntas baru kemudian  bisa 

mealjutkan pada model seri berikutnya. Penggunaan modul 

merupakan bagian dari system pembelajaran berbasis kompetensi. 

Siswa diharapkan lebih mudah untuk mempelajari materi-materi yang 

tentu sesuai dengan materi. Sesuai dengan panduan dari Dikmenjur 

(2004 : 27), Kerangka modul sebagai berikut : 
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Halaman judul menyangkut: judul modul, kode 
modul, keterangan revisi, gambar ilustrasi, institusi 
penerbit, dan edisi atau tahun terbit.  

Halaman francis berisi, judul modul, nama 
penyusun, nama editor, tahun cetak, tahun revisi.  

Kata Pengantar  berisi informasi tentang peran 
modul dalam proses pembelajaran di SMK. 

Dafar isi, outline modul dan disertai  dengan nomor 
halaman. 

Peta Kedudukan Modul menyangkut diagram yang 
menunjukan kedudukan modul dalam keseluruhan 
program pembelajaran pada program keahlian. 
Menurut panduan dari  

Bab I Pendahuluan  tentang diskripsi menyangkut 
penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup isi 
modul, kaitan modul dengan modul lainnya, dan hasil 
belajar yang akan dicapai  setelah mengusai modul, 
serta manfaat kompetesni tersebut di dunia kerja.  

Prasarat menyangkut kemampuan awal yang 
dieprsyaratkan untuk mempelajari modul tersebut, baik 
berdasarkan bukti penguasaan modul lain maupun 
dengan menyebut kemampuan spesifik yang 
diperlukan. Petunjuk penggunaan modul  merupakan 
panduan tatacara menggunakan modul, baik panduan 
bagi siswa maupun dari guru.  Kompetensi, uraian 
kompetensi yang akan dipelajari pada modul yang 
terdiri dari kompetensi, sub kompetensi, kreteria unjuk 
kerja, ruang lingkup kompetensi. Cek kemampuan , 
merupakan daftar pertanyaan yang mengukur 
pengusaan kompetensi siswa terhadap kompetensi 
yang akan dipelajari pada modul. 

Bab II pembelajaran, berisi tentang jenis kegiatan, 
tanggal, waktu dan tempat pencapaian, alasan 
perubahan, dan disetujui oleh guru. Serangkaian 
pengalaman belajar yang diorganisasikan dalam satu 
aktivitas belajar dalam rangka mempermudah siswa 
menguasai kompetensi yang dipelajari dalam satu 
modul, disarankan minimal satu kompetensi dan terdiri 
atas dua kegiatan belajar. 

Bab III evaluasi dimana bagian ini berisi evaluasi 
akhir belajar peserta diklat setelah menyelesaikan satu 
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modul. Eavaluasi akhir hendaknya meliputi 
penguasaan pengetahuan keterampilan dan sikap 
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kreteria 
unjuk kerja pada standar kompetensi.13  

 
Contoh modul yang diterapkan pada program keahlian usaha 

jasa pariwisata yang dibuat oleh instalasi program usaha jasa 

pariwisata di Pusat pelatihan Guru Kejuruan Sawangan, dapat 

dilihat pada Lampiran 1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pembelajaran tuntas perlu adanya kesabaran dan 

ketaladanan guru dalam meimbing siswa, karena prinsifnya tidak semua 

siswa dapat menerima pengajaran dengan baik. Menurut Reigeluth 

dalam Miarso (2005 :  ) : 

 “perlu adanya pembelajaran yang bersifat preskriptif, 
artinya teori yang memberi resep untuk mengatasi 
masalah. Kerangka teori ini mengandung tiga variable 

                                                           
13

 P3GK, Pedoman Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum UJP, Jakarta, 2004 hal 27 
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yaitu kondisi, perlakuan dan hasil, dan secara 
sederhana teori itu dapat dirumuskan dengan contoh  
sebagai berikut : agar para siswa yang menyandang 
hambatan (kondisi) dapat belajar lebih baik (hasil) maka 
perlu diberikan perlakuan yang berbeda dengan 
mereka yang tidak menyandang hambatan 
(perlakuan).21 

 
Kerangka teori pembelajaran itu  dapat digambarkan sebagai berikut : 

Kondisi  Karakteristik Pelajaran Karakteristik  

Pembelajaran Tujuan Hambatan Siswa 

     

  

Perlakuan  Pengorganisasian Strategi Pengelolaan 

Pembelajaran Bahan Ajar Penyampaian Kegiatan 

   

  

  

Hasil  Efektivitas, efesien, dan daya tarik pembelajaran  

Pembelajaran    

 

Gambar. 1 Kerangka Teori pembelajaran 

 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa karakteristik siswa  

merupakan  kehidupan siswa sehari-hari yang ditinjau dari berbagai 

aspek. Karakterisktik pelajaran merupakan  tujuan yang akan kdicapai 

dengan berbagai hambatan yang dihadapi. Perlakuan pembelajaran  

meliputi perancangan bahan-bahan pengajaran, teknik dan cara dalam 

menyampaian pengajaran, serta pengelolaan kegiatan. Dengan demikian 

dapat di hasilkan pembelajaran yang efektif dan efesien. 

                                                           
21

 Yusufhadi Miarso, Menyemai benih Teknologi Pendidikan, Kerjasama Pustekom – Dikans, 
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Menurut Miarso (2004 : 532) Pemilihan strategi pembelajaran 

disasarkan pada pertimbangan berikut : 

1) Tujuan belajar, jenis dan jenjangnya  2) Isi ajaran : sifat, 
kedalaman, dan banyaknya, 3) Pembelajar : latar 
belakang, motivasi serta kondisi fisik dan mental, 4) 
Tenaga Kependidikan : jumlah. Kualifikasi, dan 
kompetensinya, 5) Waktu : lama dan jadwalnya, 6) Sarana 
yang dapat dimanfaatkan, 7) Biaya.28 

 
Jelas sudah dalam pembelajaran itu ada beberapa komponen 

yang harus diperhatikan sehingga semuanya merupakan keterkaitan 

antara saja dan lainnya yang saling menunjang.  Demi berhasilnya 

pengajaran perlu adanya komitmen yang jelas antar pihak yang 

berkepentingan dalam pendidikan. 

Menurut buku petunjuk dalam kurikulum 2004 untuk strategi 

pemelajaran dapat simpulkan sebagai berikut : 

1) Sinkronisasi kurikulum ssuai dengan kebutuhan 

industri setempat. 

2) Pemetaan kemampuan sekolah (sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana) 

3) Pembautan Satuan Acara Pemelajaran (SAP) untuk 

setiap unit kompetensi. 

4) Penyajian mata diklat normatif dan adaptif dalam 

pemelajaran disesuaikan dengan mata diklat 

produktif (keterapaduan). 

5) Hakekat pemelajaran pemelajaran mata diklat 

produktif tidak sekedar membekali peserta dengan 

sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang 
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relevan tetapi meliputi sikap yang konstruktif 

(kejujuran, disiplin, taat azas, percaya, kreatif, 

bertanggung jawab, berwawasan luas, dan lain-

lain). 

6) Penyajian mata diklat pre-requisit (prasyarat) 

disajikan lebih awal. 

7) Penyajian mata diklat diselenggarakan dan 

dikelompokan untuk menujnag kompetensi – 

kompetensi yang harus dimiliki peserta diklat pada 

program keahlian. 

8) Kerjaama dengan industri dan asosiasi mutlak 

dilakukan oleh pihak sekolah dalam bentuk 

prakerin, guest speaker, uji kompetensi dan 

sertifikasi. 

9) Sumber belajar tidak terbatas pada guru. 

 

 

 

b. Kompetensi guru UJP 

Pengertian Kompetensi  adalah kewenangan, kekuasaan untuk 

menentukan  atau memutuskan  sesuatu hal. Istilah kompetensi  

memiliki banyak makna  yang dikemukakan sebagai berikut : 

Descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be 

entirely meaningfull (Broke and Stone, 1975). Kompetensi merupakan 

gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seorang guru yang tampak 

sangat berarti. Competency as a rational performace with 
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satisfactorily meets the objective for desired condition (Charles E. 

Johnson, 1974). Kompetensi merupakan prilaku yang rasional untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang di 

harapkan. The state of legality competent of qualified. He sbility of a 

teacher to responsibility perform ha or her duties appropriately. 

(Mc.Leode, 1989). Keadaan kewenangan atau memenuhi syarat 

menurut ketentuan hukum.  Kompetensi guru merupakan 

kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban 

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.14 

Menurut  Oemar Hamalik (2002) kompetensi guru merupakan 

kemampuan yang harus dimilik oleh seorang guru yaitu mencakup 

kompetensi profesional, kompetensi kepribaadian dan kompetensi 

kemasyarakatan.15 Dari beberapa pendapat dan Uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan atau 

kecakapan yang dimiliki oleh seorang guru dalam kehidupan sebagai 

seorang pendidik. 

Jenis-Jenis Kompetensi dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian. Kompetensi professional seorang guru merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenajng 

pendidikan apapun. Guru yang terampil dalam mengajar tentu harus 

pula memiliki pribadi yang baik agar dapat diterapkan dalam 

kehidupannya. Guru dalam  bekerja  melaksanakan fungsi dan tujuan 

sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar 

guru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanpa 

mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan lingkungan skosial 

                                                           
14

  Broke and stone, Cherles E. Jhonson, dan Mc. Leod dalam kutipan  oleh Moh. Uzes Usaman 

dalam bukunya Menjadi Guru Prosesional,  Remaja Rosdakarya Bandung 1995, hal 14 
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cultural dari setiap institusi sekolah sebagai indikator. Dalam hal ini  

guru yang dinilai kompeten secara profesional apabila  : 

1) Guru tersebut memapu mengembangkan 
tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. 

2) guru tersebut mampu melaksanakan pera-
perannya secara berhasil. 

3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha 
mencapai tujuan pendidikan (tujuan 
instruksional;) sekolah. 

4) Guru tersebut mampu melaksanakan perannya 
dalam proses mengajar dan belajar dalam 
kelas.15 

 
Selanjutnya   dalam kompetensi model P3G telah 

dirumuskan sejumlah kemampuan dasar seorang guru : 

1) Menguasai bahan 
2) mengelola program belajar mengajar 
3) Mengelola kelas 
4) Menggunakan media  yakni memilih dan 

menggunakan media pembelajaran 
5) Menguasai landasan-landasan  kependidikan 
6) Meencanakan program pengajaran, 
7) Mengelola interaksi belajar mengajar 
8) Menguasai macam-macam metode mengajar 
9) menilai kemampuan prestasi siswa untuk 

kepentingan pengajara. 
10) Mengenal fungsi dan layanan  bimbingan dan 

penyuluhan 
11) Menganal penyelenggaraan administrasi 

sekolah 
12) Mampu memahami dan menafsirkan hasil-hasil 

penelitian pendidikan yang sederhana guna 
kemajuan pengjaran.16 
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 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan pendekatan Kompetensi, Bumi Aksara 

Jakarta  2002, Hal 34 
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 Ibid 
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 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi,  Bumi Aksara, 
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Menurut Moh. Uzer Usman ada beberapa Jenis-jenis 

kompetensi yaitu:  

1) Kompetensi pribadi yaitu kemampuan pribadi yang meliputi 
hal berikut a)Pengembangan kepribadian, b) Berinterkasi dan 
berkomunikasi, c) melaksankan bimbingan dan penyuluhan, 
d) melaksanakan adiminstrasi sekolah, e) melaksanakan 
pnelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 2) 
Kompetensi professional, kemampuan professional  ini 
meliputi a) menguasi landasan kependidikan, b)menguasai 
bahan pengajaran,c) Menyusun program pengajaran, d) 
melaksanakan program pengajaran, e) menilai hasil dan 
proses belajar mengajar.17 
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-

kompetensi meliputi beaberapa aspek yaitu kompetensi Pribadi 

seoang guru, kompetensi kemasyarakatan dan kompetensi 

professional seorang guru yang mencakup : menguasai bahan 

pengajaran, mengelola program  belajar mengjajar, mengelola 

kelas, dapat menggunakan media, menguasai landasan 

kependidikan, merencanakan program, mengelola interkasi belajar 

mengajar, mengusai metode, menguasai evaluasi, menguasai 

administrasi sekolah, memahami dan menafsirkan hasil-hasil 

penelitian. 

     c. Bahan dan Sarana Penyelenggaraan Pendidikan 

Menurut Miarso (2004 : 262) yang dimaksud sarana adalah 

segala bentuk peralatan dan fasilitas fisik.27 peralatan merupakan 

peralatan yang diperlukan untuk kegiatan belajar maupun untuk 

memberikan penilaian. Prasarana merupakan sesuatu yang 
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 Moh. Uzer Usman, Ibid hal 16 
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memungkinkan  terselenggaranya fusngsi sarana. Dari pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa bahan dan sarana dalam 

pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum dan metode 

pengajaran yang diberikan kepada siswa. Khusus untuk SMK 

dimana banyak memerlukan bahan dan sarana praktik wajar 

sekali karena SMK merupakan pembelajaran yang menekankan 

70% praktik dan 30 % teori. Sehingga lulusannya diharapkan 

memiliki keterampilan dan dapat bekerja dengan baik sesuai 

dengan kompetensi dan program keahlian yang dimilikinya. 

   Dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tentu 

harus didukung oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah 

tersedianya sarana dan bahan-bahan dalam kegiatan 

pembelajaran. Untuk program keahlian Usaha Jasa pariwisata 

khususnya di SMK ada beberapa sarana yang harus dilengkapi 

yaitu sesuai dengan standar kompetensi yaitu : 1) Ruang praktik 

(mini travel), 2)Bahan dan alat seperti alat tulis kantor dan bahan 

untuk di biro perjalanan umum, 3)Computer Reservation System 

Online atau simulasi, 4) Peralatan guiding, 5) Peralatan perhotelan 

yang sederhana,  6)Ruang MICE (Meeting incentive conference 

and exibition) 

d. Uji Kompetensi 

1) Konsep Dasar Pengujian 

Pengujian adalah proses pengumpulan bukti untuk 

membuat penilain atas kompetensi yang dicapai 

seseorang.18  Pengujian adalah suatu proses pengumpulan 

bukti-bukti dan membuat penilaian  apakah suatu kompetensi 
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 Diknas, Dasar-dasar Pengujian Berbasis Kompetensi, Dikmenjur Jakarta 2002, hal 3 
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telah dicapai. Pengujian juga di maksudkan untuk 

mengkonfirmasikan apakah seseorang dapat melaksanakan  

suatu pekerjaaan uang telah ditetapkan sesuai dengan 

standar yang dipersyaratkan atau standar kemampuan yang 

ditetapkan. Materi yang diujikan  di kembangkan berdasarkan 

pada standar kompetensi atau kurikulum yang dikembangkan 

berdasarkan kompetensi. Uji kompetensi merupakan 

kegiatan pengujian terhadap siswa sesuai dengan 

kemampuan dan standart yang berlaku. 

2) Standar Kompetensi 

Berdasarkan referensi-referensi yang berkaitan 

dengan standar kompetensi dari berbagai sumber, standar 

kompetensi suatu kemampuan yang dilandasi oleh 

pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh sikap kerja 

serta penerapannya dalam melakukan  suatu tugas 

/pekerjaan di industri tempat kerja mengacu pada unjuk kerja 

yang dipersyaratkan yang terdapat dalam kurikulum dan 

standar Kompetensi Nasional. Dengan rumusan lain standar 

kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seorang 

mengerjakan suatu tugas pekerjaan, mengorganisasikan 

tugas pekerjaan agar dapat dilaksankan, yang harus 

dikerjakan  jika berbeda dengan rencana semula, 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk 

memecahkan masalah. 

3) Peserta Ujian Kompetensi 

Peserta ujian dapat dikelompokan menjadi dua bagian 

yaitu peserta perorangan dan peserta kelompok . Peserta 

perorang adalah peserta seorang atau individu  yang ingin 
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mengikuti ujian, untuk mengukur kemampuan /kompetensi 

yang dimilinya dengan ukuran standar  kompetensi tertentu. 

Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang untuk mengikuti 

ujian tersebut antara lain : 

a) Telah memiliki keterampilan dan pengetahuan 
yang akan diujikan yang diperoleh dari belajar 
mandiri, pengalaman dalam pekerjaan atau 
diperoleh dengan cara-cara lain 

b) Mengajukan permohonan menjadi peserta ujian  
kepada       badan atau institusi penyelenggara  
ujian 

c) memenuhi peryaratan administrasi yang 
ditetapkan oleh badan atau institusi  

d) Mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan oleh 
penyelenggara.19 

 
Adapun Peserta kelompok adalah sekelompok orang 

yang mengikuti ujian untuk mengukur kemampuan atau 

kompetensi yang dimilikinya dengan ukuran standar 

kompetensi tertentu sebagai bagaian dari program 

pendidikan dan pelatihan baik program tersebut bagian dari 

pendidikan formal berdasarkan pada kualifikasi maupun 

pendidikan non formal. Pesyaratannya sama saja dengan  

perorangan.  

4) Penguji atau Asesor 

Yang dimaksud dengan penguji adalah badan, institusi 

atau perorangan yang memiliki kewenangan untuk 
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menyelenggarakan ujian. Kewenangan penguji tersebut 

diperoleh setelah badan/institusi  atau perorangan tersebut 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga  yang 

berwenang. Sebelum badan nasional yang berwenang dalam 

menetapkan penguji (assesor) terbentuk, badan-badan atau 

institusi dibawah departemen teknis terkait dan asosiasi 

profesi yang selama ini menyelenggarakan pengujian masih 

dimungkinkan memberikan akreditasi kepada institusi atau 

perorangan sebagai penguji atau assessor. Menurut 

Dikmenjur bahwa pesyaratan umum yang harus dimiliki oleh 

seorang untuk menjadi penguji antara lain, “memiliki 

pendidikan dan pelatihan setingkat lebih tinggi dari level 

kompetensi yang diujikan, menguasi kompetensi yang 

diujikan, mampu memilih metode”.20 

Peserta ujian atau peserta diklat dapat diuji dengan 

metode, wawancara, mengobservasi, portofolio yang dimiliki, 

pemberian tes, dengan pembuatan proyek dan metode 

pengujian mandiri dan kelompok. Metode yang baik 

sangatlah tergantung dari aspek mana kompetensi tersebut 

harus diuji. Beberapa metode akan sesuai untuk menguji hal 
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yang berkaitan dengan keterampilan praktikal dan metode 

lain sesuai untuk yang berkaitan dengan aspek teori.  Dalam 

memilih metode pengujian kita harus juga 

mempertimbangkan : (a) apakah yang sedang diuji berkaitan 

dengan pengetahuan atau kerampilan praktik,(b) siapa yang 

sedang diuji, (c) dimana pengujian tersebut dilaksanakan, (d) 

siapa yang melaksnakan pengujian, (e) fasilitas dan sumber 

daya diklat apa saja yang tersedia dalam rangka pengujian. 

4. Praktik Industri 

Menurut Pedoman Pelaksanaan praktek industri adalah Bagian 

dari pendidikan system ganda (PSG) pada SMK yaitu suatu program  

bersama antara SMK dan inudstri yang dilaksanakan di dunia usaha, 

industri.21 Menurut Helmut Noklker dan Ebenhard Schoenfeldt bahwa 

prektek industri merupakan tempat praktikum siswa , tempat kerja siswa  

untuk mendekati wujud yang sebenarnya.22  

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik industri 

atau latihan kerja (on the job training) merupakan bagian dari praktik 

system ganda, dimana para siswa dikirim ke dunia usaha dan dunia 

industri untuk melaksanakan praktek kerja yang akan dibimbing oleh 
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 Diknas, Pedoman Pelaskanaan Praktek Industri, Dikmenjur Jakarta 2003, hal 1 
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seorang pembimbing yang telah mempunyai pengalaman kerja. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah  untuk mengetahui keadaan dunia kerja, untuk 

meningkatkan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman kerja dan 

untuk menambah pengetahuan dan keterampilan . 

Sesuai dengan kurikulum sekolah menengah kejuruan  dalam 

garis-garis program pengajaran  menjelaskan bahwa pelaksanaan 

praktek industri adalah  : Waktu praktek kerja di industri diatur sebagai 

berikut : 

a) minimum 4 bulan kerja, mengikuti minggu dan jam 
kerja 

b) Boleh lebih 4 bulan jika kegiatan bekerja di 
industri memberi nilai tambah yang lebih tinggi 
bagi industri maupun siswa yang bersangkutan 

c) Kegiatan di industri dapat dimulai dari tingkat I 
dengan catatan industri yang bersangkutan 
mamapu memberi keterampilan dasar sebaik-
baiknya tidak langsung bekerja di lini produksi.23 

 
Dapat disimpulkan bahwa waktu untuk praktik industri pada 

prinsifnya sangat fleksibel artinya siswa apabila sudah siap kapan 

saja dapat ditempatkan di industri atau perusahaan yang sesuai 

dengan program keahlianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Lulusan (produk) 
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 Nolker h dan Achoenfeldt Ebenhard, Pendidikan Kejuruan Pengajaran Kurikulum 

Perencanaan, Gramedia  Jakarta 1988, hal 119 
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 Depdiknas, Garis-Garis Program Pengajaran dan Pelatihan edisi 99,Jakarta 1999, hal 3 
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  Lulusan dari program keahlian Usaha jasa parwisisata 

menempati berbagai bidang pekrjaan di sektor Pariwisata. Sesuai 

dengan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang dituangkan 

dalam Garis-garis Besar program Pendidikan dan Pelatihan edisi 

1999, profil kompetensi tamatan program keahlian usaha jasa 

pariwisata sebagai berikut mencakup : a) melaksanakan pelayanan 

prima,  b) Melaksanakan pembukuan,  c) Menerapkan dasar 

kepariwisataan, d)Menrapkan dasar-dasar sanitasi, hygiene dan 

keselamatan kerja, e) menginformasikan geografi pariwisata dan 

penerbangan sesuai dengan ketentuan IATA, f) Melaksanakan 

reservasi/pemesanan tiket perjalanan, G) menghitung harga dan 

menerbitkan tiket perjalanan/penerbangan domestik dan 

internasional, H) menyusun paket perjalanan wisata setempat dan 

memasarkannya, I) Melakanskanan pemanduan wisata local, j) 

melaksnakan pelayananan informasi kepariwisataan, k) Menerapkan 

prinsif team building dalam penyelenggaraan MICE/event, l) Melayani 

tamu/wisatawan dengan menerapkan bahasa asing pilihan (perancis, 

Jepang, Jerman atau mandarin), m)Menerapkan teknik komunikasi 

tertulis dalam bahasa asing pilihan, n) Melaksanakan pelayanan 

dibidang usaha perjalanan wisata, 0) melaksanakan alayanan 
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pemanduan wisata, p) Melaksanakan pelayanan informasi 

kepariwisataan, q) menyelenggarakan acara khusus/MICE. 

 Sedangkan untuk profil kompetensi lulusan SMk untuk kurikulum 

2994 terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi kejuruan yang 

mengacu pada dua sisi yaitu tuntutan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu : beriman danbertaqwa , berakhlak 

mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan tanggung jawab. 

Sedangkan tuntutan dunia kerja mencakup dua yaitu disiplin dan 

kejujuran. Untuk mompetensi kejuruan mencakup 30 kompetensi 

sesuai dengan kurikulum. 

B. Lapangan Kerja 

 Dalam Undang –undang ketenagakerjaan Nomor : Kep-

230/MEN/2003 Bab I  mengenai pengertian pasal 1 sebagai berikut : 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.24. Dari definisi diatas jelas 

bahwa tenaga kerja merupakan orang yang dapat melakukan pekerjaan 

baik bagi dirinya maupun orang lain. 

1. Lapangan Kerja di Samarinda 

Salah satu tujuan hidup dari manusia adalah mendapatkan 

pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan dirinya dan 

keluarganya. Pada zaman yang sudah maju sekarang ini bukan 
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 Hadi Setia Tunggal, Peraturan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan, harvarindo, Jakarta 2004, 

hal54 
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lagi pekerjaan yang mencari tenaga kerja namun telah berbalik 

pencari kerjalah yang mencari kerja. Menurut data laporan dari 

Dinas Pariwisata Samarinda (2005 :8) bahwa sekarang ini untuk 

Jasa dibidang pariwisata khususnya perhotelan tercatat karyawan 

sebanyak 1360 orang.25 Apalagi menjelang PON yang akan 

diselenggarakan pada tahun 2008 nanti diperkirakan banyak 

menyerap karyawan sektor pariwisata. Dan sekarang ini untuk biro 

perjalanan dan agent perjalanan sudah mencapai 53 buah yang 

sudah terdaftar di dinas pariwisata kota samarinda. Ini 

membuktikan bahwa untuk sektor pariwisata benar-benar 

diharapkan dapat memberikan peluang bagi pencari kerja 

khususnya pada bidang pariwisata. Belum lagi di sektor yang lain 

tentu akan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. 

 Menurut Agus Suwandi (dalam Koran Harian Samarinda 

Post edisi selasa 1 November 2005 hal 9) meyatakan bahwa : 

“Soal membengkaknya angka pengangguran dipastikan akan 

bertambah lagi. Kini  jumlahnya sudah mencapai angka 25.966 

orang dan salah satu factor adalah ambruknya industri 

perkayuan.”26 

Dari pendapat ini jelas memang untuk mencari kerja amatlah sulit, 

namun dibalik itu tentu masih ada peluang-peluang lain yang 

memberikan harapan lebih yaitu di sektor pariwisata. Sektor ini 

sebagai alternatif bagi pemasok devisa karena sektor ini tidak 

pernah habis dibandingkan minyak dan gas bumi, perkayauan, 

dan lainnya.  
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 Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, Data Pemutakhiran Potensi Pariwisata, Samarinda, 2005, 

hal 8 
26

 Agus Suwandi,  Membengkaknya Angka Pengangguran, Samarinda Post, 2005 hal 9 
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2.  Bidang Kerja Usaha Jasa Pariwisata 

Sesuai dengan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 

program keahlian Usaha Jasa pariwisata  sebagai bagian dari 

Pendidikan Menengah bertujuan menyiapkan siswa/tamatan :a) 

memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan siakap   

professional  dalam lingkup keahlian Pariwisata, khususnya Usaha 

Jasa Pariwisata, b) Mampu memilih karir mampu berkompetisi dan 

mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian Pariwisata, 

khususnya Usaha Jasa Pariwisata. c) Menjadi tenaga kerja tingkat 

menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada 

saat ini maupun masa yang akan datang dalam lingkup kehalian 

Pariwisata, khususnya Usaha Jasa Pariwisata, d) menjadi warga 

negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

Jabatan dan lingkup pekerjaan program keahlian usaha jasa 

pariwisata  adalah pelaksana Jasa pariwisata , dengan lingkup 

kerjaan adalah : a) Usaha Perjalanan Wisata (retail and wholesale 

travel), b) Pemanduan Wisata (tour guiding), c)Pelayanan informasi 

wisata (tourist information service), d)Penyelenggaraan Acara khusus 

(MICE) 

Adapun menurut Panduan kurikulum 2004 tentang tujuan 

program keahlian Usaha Jasa pariwisata disebutkan bahwa untuk 

membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan 

siakap agar kompeten dalam : 

a) menerima dan memproses reservasi 
sesuai permintaan pelanggan 

b) menghitung harga tiket penerbangan 
domestik dan internasional sesuai 
ketentuan IATA 
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c) menerbitkan tiket penerbangan 
domestik dan internasional secara 
manual maupun komputerisasi sesuai 
dengan ketentuan IATA 

d) mengurus dokumen perjalanan lain 
seperti : visa, passport, PTA dan lain-
lain 

e) melaksanakan tugas sebagai pemandu 
wisata pada perjalanan wisata 

f) melaksanakan tugas sebagai pemandu 
wisata di obyek/atraksi wisata 

g) melaksanakan layanan transfer 
h) menghitung harga paket perjalanan 

wisata 
i) menyelenggarakan kegiatan perjalanan 

wisata 
j) menjual produk pariwisata 
k) melaksanakan tugas sebagai petugas 

tata operasi darat (Groundhandling) 
l) melaksanakan tugas sebagai pengelola 

informasi wisata26 
 

Dapat disimpulkan bahwa bidang pekerjaan Usaha Jasa 

pariwisata sebenarnya sangatlah luas, dan ini juga tergambar 

yang penulis ambil intisarinya saja dari standar kompetensi  

Usaha Jasa Parwisata yang mencakup empat kategori yaitu :a) 

Standar kompetensi bidang usaha jasa perjalanan wisata, 

b)Standar kompetensi bidang usaha jasa pramuwisata, c) Standar 

kompetensi bidang usaha Jasa atraksi wisata, d) Standar 

kompetensi bidang usaha penyelenggaraan even (MICE).27 

Dengan dikelompokkan sesuai dengan bidang kerja dan 

pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja, kebutuhan tenaga 

kerja dibidang tersebut sangatlah langka dan diharapkan para 

                                                           
26

 Dikmenjur, Panduan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Jakarta 2005, hal 3 
27

 Kadin, Standar Kompetensi Usaha Jasa Pariwisata, Jakarta, 1999 hal 101 
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lulusan dapat menempati dan mengisi posisi tersebut. Dari 

pendapat diatas sangatlah jelas bahwa bidang kerja pada program 

keahlian usaha jasa pariwisata cukup luas dan diharapkan dapat 

memberikan angin segar bagi para lulusan SMK terutama 

program keahlian usaha jasa pariwisata. 

Ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan program kehalian 

usaha jasa pariwisata adalah jenis pekerjaan dan atau profesi 

yang relevan dengan kompetensi yang tertuang di dalam tabel 

Standar kompetensi nasional bidang usaha jasa pariwisata pada 

jenjang SMK antara lain adalah : 

 

  

Tabel 3. Standar Kompetensi Nasional Bidang Usaha  
   Jasa Parwisisata SMK. 

 

No Dunia Usaha/industri Lingkup pekerjaan 

1. Biro Perjalanan wisata/agen 
perjalanan wisata 

a. staf reservasi 
b. staf tiketing 
c. staf tour 
d. pemandu wisata 

2. Perusahaan penerbangan a. staf reservasi 
b. staf tiketing 
c. staf tata operasi darat 

3.  Obyek dan atraksi wisata a. pemandu wisata lokal 
b. staf layanan informasi 
wisata. 

Sumber : Kurikulum 2004 

  Dari bidang-bidang pekerjaan diatas maka pada prinsifnya 
sudah tetata sedemikian rupa pekerjaan dan tugas nantinya yang akan 
digeluti oleh lulusan program keahlian usaha jasa pariwisata. Lulusan 
program keahlian usaha jasa pariwisata  mendapat posisi pada lini 
pekerjaan tingkat menengah yaitu sebagai staf pada masing-masing 
bidang kerja. Dengan adanya profil seperti ini akan membantu sekali bagi 
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sekolah, lulusan maupun pencari kerja untuk dapat bekerjasama sebagai 
salah satu upaya untuk menempatkan The right man on the right job, 
artinya seseorang itu ditempatkan sesuai dengan pekerjaan dan 
keahliannya. 
 

C. Pengertian Keseuaian 
 Kata seseuaian berasal dari kata sesuai yang artinya cocok, Arti 
kesesuaian adalah kecocokan atau kesepadanan yang membandingkan 
terhadap dua hal atau lebih. Bila kita  akan melakukan kesuaian 
logikanya  terdapat dua hal atau lebih yang dihubungkan untuk dicari 
kecocokannya. Dalam proses mempertimbangkan keseuaian dua hal 
atau lebih tersebut maka diperlukan neraca pengukuran untuk 
mengahsilkan keputusan yang tepat. 
 Dalam penelitian ini yang menjadi pusat perhatian adalah 
menentukan kesuaian antara program keahlian usaha jasa pariwisata 
dengan lapangan kerja di kota samarinda. Penentuan kesuaian tersebut 
akan ditinjau dari empat komponen yaitu konteks, input/masukan, 
proses, dan lulusan/produk.  
 
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  permasalahan penelitian yang ada, maka tujuan  

umum penelitian ini adalah untuk menilai sejauhmana program yang ada 

telah sesuai dengan tuntuan lapangan kerja yang ada, khususnya 

program keahlian usaha jasa pariwisata SMK dengan lapangan kerja 

yang ada di kota Samarinda. Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu : 
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1. Untuk mendiskripsikan input dan minat siswa Program Keahlian 

Usaha Jasa Pariwisata 

2. untuk mendiskripsikan proses pendidikan pada program kehalian 

Usaha Jasa pariwisata 

3. untuk mendiskripsikan setting lingkungan  (tempat praktek)  siswa 

Program Keahlian Usaha Jasa Parwisata  di Samarinda 

4. Untuk mediskripsikan hasil/produk  Program Keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata di Samarinda 

5. untuk mendiskripsikan tempat praktek industri program keahlian 

Usaha Jasa pariwisata sebagai institusi pasangan 

6. Untuk mendiskripisikan lapangan kerja program Keahlian Usaha 

Jasa pariwisata SMK di Samarinda 

7. Untuk mencari kendala antara produk/lulusan program keahlian 

usaha jasa pariwisata dan lapangan kerja. 

8. Untuk menilai kesesuaian antara program keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata dengan lapangan kerja yang ada di kota Samarinda. 

B. Pendekatan Metode 

 Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan  kualitatif  

menggunakan  metode deskriptif Evaluatif. Donald Ary, Cheser, dan 

Razavieh (1982 :415) menyatakan bahwa deskriptif evaluatif adalah 

penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi status gejala 

pada saat penelitian dilakukan. 

Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu 

penelitian dilakukan.2 Penelitian ini  dirancang untuk memperoleh 

informasi status gejala perubahan yang terdapat di dunia kerja 

khususnya pada program keahlian usaha jasa pariwisata. Peneliti 

                                                           
2
 Donald Ary, Lucy Cheser dan Asghar Razavieh, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, 

Surabaya : Usaha Nasional , 1982 hal 415 
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melakukan penilaian kesesuaian program keahlian usaha jasa pariwisata 

di SMK dengan tuntutan lapangan kerja khususnya untuk program 

keahlian usaha jasa pariwisata. Data penelitian ini adalah data deskriptif, 

yakni berupa kata-kata  yang bebas berdasarkan pendapat responden  

baik melalui wawancara, observasi, maupun diskusi dengan para pakar 

dibidang usaha jasa pariwisata. Analisis datanya dilakukan secara 

kualitatif. Menurut Moh. Naszir (2003 : 54) metode diskriptif  adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu  

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang.3 Pernyataan di atas didukung oleh Newman (1998 :16) 

bahwa Qualitative research is multimethod in focus, involving an 

interpretative, naturalistic aprroach to its subject metter.  Qualitative 

research involve the studied use and collection of a variety of emperical 

material-case study, personal experience, instrospective, and visual text.4  

Artinya Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada 

berbagai metode termasuk pendekatan naturalistik dan interprestasi 

terhadap data. Penelitian kualitatif meliputi kegiatan dan  mengumpulkan 

berbagai data empirik terhadap suatu kasus, pengalaman pribadi, mawas  

diri, dan teks visual. Data-data yang diperoleh dideskripsikan  kemudian 

dibandingkan dengan data-data dari berbagai sumber data. 

Perbandingan ini tidak lepas dari kajian teoritik yang akan dijadikan 

pegangan dalam yang menentukan pendapat. Teknik pengumpulan data 

dilakukan secara induktif  artinya penarikan kesimpulan  berdasarkan 

keadaan-keadaan yang khusus untuk diberlakukan secara umum. Hasil 

penelitian lebih menekankan pada makna yang terkandung daripada 

                                                           
3
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indoensia , Jakarta 2003 hal 54 

4
 Isadore & newman, Qualitative-Quantitative Research Methodology, Illionis : Sothern 

University press, 1998 p. 16 



 

   

47 

 

 

 

 

menarik  generalisasi.  Menurut  John W. Creswell (1994 : 136) ada 

enam asumsi dalam pendekatan kualiatif yang perlu di perhatikan peneliti  

yaitu : 

1. peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses 

bukan pada hasil atau produk. 

2. peneliti kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang 

membuat hidup, pengalaman , dan struktur kehidupannya 

masuk akal 

3. peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk 

pengumpulkan dan analisis data. Data didekati melalui 

instrumen manusia, bukan melalui inventaris, daftar 

pertanyaan atau alat lainnya. 

4. peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan 

5. penelitian kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik 

proses, makna dan pemahaman yang dapat melalui kata-kata 

atau gambar 

6. proses penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membangun 

abstrak, konsep, proposisi, dan teori.5 

 Dari pendapat di atas peneliti merupakan instrumen utama dalam 

keberhasilan penelitian yang dibantu oleh beberapa metode 

pengumpul data sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. 

  

C. Latar Penelitian 

 Tempat penelitian yang peneliti lakukan ialah instansi-instansi 

dan perusahaan–perusahaan yang memperkerjakan alumnus dari 

program keahlian usaha jasa pariwisata. Guru dan pengguna lulusan 

                                                           
5
 John W Creswell. Research Desain Quantitative & Qualitative Approach, Sage Publication, Inc 

London 1994 p.136 
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merupakan subyek penelitian. Selain itu juga sekolah yang menjadi latar 

penelitian peneliti adalah  SMK Negeri dan swasta se kota Samarinda. 

Sekolah yang mempunyai program keahlian Usaha Jasa Pariwisata  

yaitu  SMK Negeri 1 Samarinda dan SMK Kesatuan 3 Samarinda. 

Penelitian ini  dimulai  pada bulan September 2005 sampai selesai. 

Untuk Penelitian di sekolah penulis hanya mengambil dua tempat  yaitu 

di SMK Negeri 1 Samarinda dan SMK Kesatuan 3 (SMIP) sebagai 

penyelenggara pendidikan.  

 

 

D. Data dan Sumber Data 

 Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data dari 

hasil yang dilakukan di lapangan. Peneliti merupakan instrumen utama 

yang bertindak sebagai pengumpul data melalui metode  wawancara, 

pengamatan dilapangan, dan diskusi kepada responden yaitu pengguna, 

alumni SMK program keahlian usaha jasa pariwisata dan penyelenggara 

pendidikan (guru). Data yang peneliti temukan di lapangan sesuai 

dengan fokus penelitian meliputi data tentang : 1)Penyelenggara 

pendidikan, yaitu : input siswa, proses pendidikan di SMK, output atau 

produk, konteks secara umum. 2)Pengguna lulusan (output) meliputi 

berbagai hal yang menyangkut hal yang berkaitan dengan penggunaan 

tenaga kerja program keahlian usaha jasa pariwisata. 3) Alumnus 

program keahlian usaha jasa pariwisata. 4) Kendala –kendala yang 

dihadapi sebagai pertimbangan evaluasi. Semua data dan informasi 

yang diperoleh peneliti analisis sesuai dengan prosedur.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah para profesional pada program 

keahlian Usaha Jasa Pariwisata, yaitu : 
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1) Pengguna lulusan program keahlian Usaha Jasa Pariwisata, 

merupakan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan 

lulusan SMK Negeri 1 Samarinda dan SMK Kesatuan 3 (SMIP) 

program keahlian Usaha Jasa Pariwisata yang tergabung dalam 

wadah asosiasi biro perjalanan, himpunanan pramuwisata, 

asosiasi maskapai penerbangan dan penyelenggara acara (event 

organizer)  sebanyak lima perusahaan (lima orang) .  

2) Penyelenggara pendidikan yaitu di fokuskan pada Guru sebagai  

tenaga pendidik yang berada dilingkungan sekolah SMK Negeri 1 

Samarinda dan SMK Kesatuan 3 (SMIP) Samarinda sebanyak  

enam orang. 

3) Lulusan SMK Negeri 1 Samarinda dan SMK Kesatuan 3 (SMIP) 

Samarinda yang bekrja pada bidang-bidang pariwisata khususnya 

kompetensi yang ada pada program keahlian Usaha Jasa 

Pariwisata. Baik sebagai karyawan maupun berperan langsung 

membuka usaha sendiri sebanyak 10 orang.  

 Dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive 

sampling yang dikenal juga dengan sampling yang ditetapkan. Purposive 

sampling merupakan teknik sampling yang digunakan  peneliti jika 

peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu .Menurut  Lexy 

J. Moleong (1994 : 224) bahwa sampel bertujuan dapat diketahui dari 

ciri-cirinya sebagai berikut : 

1) Rancangan sampel yang muncul; sampel tidak dapat 
ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. 

2) Pemilihan sampel secara berurutan ; tujuannya memperoleh 
variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dipakai apabila 
pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sudah 
jarang dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat 
diperoleh untuk memperluas informasi yang tidak diperoleh 
terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi 
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kesenjangan informasi yang ditemui. Dari mana atau dari 
siapa ia mulai tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah 
berjalan maka pemilihan berikutnya tergantung pada apa 
keperluan peneliti. Teknik sampling bola salju bermanfaat 
dalam hal ini, yaitu mulai dari satu menjadi makin lama makin 
banyak. 

3) Penyesuaian berkelanjutan dari sampel ; pada mulanya setiap 
sampel dapat sama kegunaanya. Namun, sesudah makin 
banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan 
hipotesis kerja, ternyata bahwa sampel makin dipilih atau 
dasar focus penelitian. 

4) Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan ; pada 
sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh 
pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika 
maksudnya memperluas informasi dan jika tidak ada lagi 
informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampelnya  
pun sudah dapat diakhiri. Jadi, kuncinya di sini ialah jika 
sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maka penarikan 
sampel sudah harus dihentikan.6 
 

   Dari uraian diatas jelas bahwa dalam penelitian ini peneliti dalam 

menentukan sampelnya  adalah menentukan lokasi-lokasi dimana para 

lulusan bekerja yang ada di kota samarinda khususnya yang bekerja 

pada bidang pariwisata sesuai dengan kebutuhan penelitian sampai data 

benar – benar akurat . Adapun strategi penentuan sampel adalah : 

1) Mendapatkan data lulusan SMK Negeri 1 Samarinda dan SMK 

Kesatuan 3 (SMIP) Samarinda, dari Tata usaha dan Waka humas. 

Kendala yang di hadapi bahwa lulusan dalam  bekerja tidak 

melapor ke sekolah khususnya bila lulusan membuat kartu kuning. 

Hal ini menyebabkan tidak mudah  menemukan sejumlah lulusan 

yang bekerja.   

                                                           
6
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penenlitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2004 hal 224 
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2) Menyeleksi responden yang hanya bekerja pada sektor 

pariwisata. Karena ada beberapa lulusan yang bekerja bukan 

pada bidangnya seperti pegawai  negeri,  wiraswasta dan 

sebagainya. Dengan kata lain tidak semua lulusan yang diambil 

untuk sampling namun penulis dapat mendata yaitu mereka yang 

bekerja pada biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan di hotel 

saja.  

   

E. Prosedur Pengumpulan dan Perekaman Data 

 Supaya data dan informasi dapat dipergunakan  dalam penalaran, 

data dan informasi harus merupakan fakta.  Peneliti merupakan faktor 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.  Dalam pengumpulan 

data peneliti menggunakan  metode  : 

1.   Metode pengamatan 

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan untuk  mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, 

peristiwa , tujuan dan perasaan. Menurut Parsudi Suparlan (1997 : 

67)  menyebutkan ada delapan hal penting yang harus diperhatikan 

oleh peneliti yaitu : ruang dan tempat, pelaku, kegiatan, benda-

benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.7 

 Pengamatan dilakukan pada dua sekolah yang mengelola 

program keahlian usaha jasa pariwisata yang terdapat didalamnya 

berbagai indikator seperti guru, siswa, tempat praktik, proses belajar 

mengajar, dan sebagainya.  Pengamatan  juga dilakukan pada 

perusahaan-perusahaan dimana lulusan program kehalian usaha 

                                                           
7
 Parsudi Suparlan, Paradigma Naturalistik Dalam Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kualitatif 

dan Penggunaannya Jakarta, 1997  hal 60 
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jasa pariwisata bekerja. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

proses dan prosedur kerja yang diterapkan pada masing-masing 

perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif 

dimanfaatkan sebesar-besarnya , menurut Guba dan Lincoln dalam 

Lexy J Moleong (2004 : 174) sebagai berikut : 

 Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas 
pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan 
juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, 
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 
yang terjadi pada  keadaan sebenarnya. Ketiga, 
pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa 
dan situasi  yang berkaitan dengan pengetahuan langsung 
dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada 
peneliti. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti 
mampu memahami situasi yang rumit. Keenam, dalam 
kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 
memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang 
sangat bermanfaat.8  

 
Jelas bahwa dengan pengamatan langsung penelitian akan 

lebih akurat, terutama berbagai aktivitas yang terjadi di tempat 

penyelenggara pendidikan dan di tempat kerja pada lulusan bekerja. 

Selain pengamatan peneliti juga observasi langsung ke lapangan 

untuk mencari perusahaan-perusahaan dimana pra lulusan bekerja 

khususnya di wilayah kota Samarinda. Pengamatan dilakukan di 

SMK Negeri 1 Samarinda pada setiap kesempatan karena penulis 

kebetulan juga bertugas di SMK Negeri 1 Samarinda. Untuk 

pengamatan di diindustri peneliti lakukan pada waktu setelah peneliti 

melakukan wawancara di perusahaan tersebut. Kegiatan dilakukan 

satu kali pada setiap selesai wawancara.  Lama waktu berbeda-beda 

                                                           
8
 Op cit. Lexy J Moleong h. 174 
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sesuai dengan hal yang diamati mulai dari sepuluh menit sampai tiga 

puluh menit. 

 

2. Metode  Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu  teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan tersebut dilakukan 

dengan dua alasan, pertama, dengan wawancara  peneliti dapat 

menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang 

diteliti, tetapi lebih dari itu. Kedua, apa yang ditanyakan kepada 

informan bisa hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan 

dengan masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang. 

Menurut Ridwan (2004 : 102 ) Wawancara adalah suatu 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya.9  Menurut Lexy J. Moleong (2004: 186) 

Wawancara adalah  percakapan dua pihak pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut.10  Dari kedua pendapat tersebut 

jelas bahwa wawancara yang dilakukan harus siap antara kedua 

belah pihak sehingga terjadi komunikasi yang diinginkan. 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bersifat 

terbuka. Artinya wawancara yang dilakukan secara bebas dan 

mendalam sesuai pedoman yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Kegiatan wawancara dilakukan pada sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan untuk program keahlian usaha jasa 

pariwisata dan lapangan kerja (perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pariwisata). Wawancara dilakukan kepada 

                                                           
9
 Riduwan, Metode dan Teknik  Pembuatan Tesis, Alfabeta, Bandung 1994 hal 102 

10
 Lexy J Moleong, Ibid hal 186 
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lulusan, guru dan pemberi kerja/perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir 

pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan 

yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung 

namun masih terkait dengan konteks penelitian. Semua hasil 

wawancara direkam dengan perekam suara  dengan persetujuan 

informan. Hasil wawancara dari perekam suara penulis transfer 

dalam cacatan. Untuk keabsahan data yang penulis ambil dari 

wawancara penulis melakukan tambahan wawancara apabila data 

yang penulis ambil kurang atau data masih minim dengan waktu 

tambahan lima belas menit. Adapun jadwal wawancara sebagai 

berikut : 

    

 

Tabel 4 . Jadwal Wawancara 

No Hari/Tanggal/Jam Reponden Tempat 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 

Sabtu, 3 Desember 
2005, pukul 12.00 – 
12.30 
Senin, 5 Desember 
2005, pukul  13.00-
13.30 
Senin, 5 Desember 
2005, pukul 12.15-
12.40 
Senin, 5 Desember 
2005, pukul 16.00 – 
16.30 
Selasa, 6 Desember 
2006, pukul  12.00-
12.30 
Rabu, 7 Desember 
2005, pukul 10.00 
 

Alumni SMK 
Pariwisata 
 
 
(alumni) 
 
 (alumni)  
 
 
Pengguna lulusan 
SMK Pariwisata 
 (Pengguna) 
 
 
Penyelenggara 
Pendidikan (guru) 

Milda Tirta travel 
 
PT. Wage Raya 
 
Dayak Indo 
Travel 
 
Acacia Travel 
 
 
Milda Tirta Tavel 
 
SMK Kes. 3 
Samarinda 
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No Hari/Tanggal/Jam Reponden Tempat 

7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 

Jum’at, 9 Desember 
2005, pukul 14.00 – 
14.30 
Jum’at, 9 Desember 
2005, pukul  15.00-
15.30 
Jum’at, 9 Desember 
2005, pukul 16.00-
16.30 
Rabu, 12 Desember 
2005, pukul 10.00 – 
11.00 
Rabu, 14 Desember 
2006, pukul  12.00-
12.30 
Rabu, 14 Desember 
2005, pukul 13.00 – 
13.30 
 

 (alumni) 
 
 
 (alumni) 
 
 
 (pengguna) 
 
 
 (guru) 
 
 
 (alumni) 
 
 
 (alumni) 
 
 
 

Acacia Travel 
 
 
BPW. Borneo 
Kersik Luway 
 
PT Wage Raya 
 
 
SMK Kesatuan 3 
Samarinda 
 
Skyline Bahana 
Travel 
 
Prima Buana 
Travel 

 
 
 
 

No Hari/Tanggal/Jam Reponden Tempat 

13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
18. 
 

Rabu, 14 Desember 
2005, pukul 08.00-
08.45 
Sabtu, 17 Desember 
2005, pukul  10.15-
11.00 
Selasa, 20 Desember 
2005, pukul 08.00-
08.45 
Selasa, 20 Desember 
2005, pukul 14.00 – 
14.30 
Sabtu, 24 Desember 
2005, pukul 09.00-
10.00 
Selasa, 27 Desember 
2005, pukul 12.00-

(guru) 
 
  
(guru) 
 
 
 (guru) 
 
 
 (pengguna) 
 
 
 (guru) 
 
 
 (alumni) 
 

SMK Negeri 1 
Samarinda 
 
SMK Negeri 1 
Samarinda 
 
SMK Negeri 1 
Samarinda 
 
Daya Borneo 
Wisata 
 
SMK Negeri 1 
Samarinda 
 
Batavia Air 
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19. 
 

12.30 
Rabu, 28 Desember, 
10.15- 10.45 

 
 (pengguna) 

 
Enggang  
 

 

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa untuk perusahaan yang 

peneliti ambil yaitu  sebanyak  10 perusahaan dengan responden  

alumni sebanyak  10 orang, pengguna sebanyak  5 orang. 

Sedangkan untuk pengelola pendidikan sebanyak  6 orang. 

3.   Diskusi 

Peneliti melaksanakan diskusi dengan para pakar (nara sumber) di 

bidang pariwisata khususnya empat komptensi induk dalam program 

usaha jasa pariwisata, yaitu membahas hasil penelitian yang telah 

dilakukan apabila ada menyangkut kesenjangan dari masing-masing 

responden.  Dalam hal ini pakar digunakan untuk memantapkan hasil 

analisis data, bukan untuk menambahkan data. 

 Hal yang didiskusikan yaitu menyangkut hal-hal penting dan 

beberapa perbedaan-perbedaan hasil dari pengamatan dan 

wawancara di lapangan dari masing-masing responden. Dalam 

diskusi ini penulis mengundang dua orang  yang penulis anggap 

kompeten di bidangnya yaitu Bapak Ubadin, A.Md, SE dari 

Departmen Seni dan Budaya Propinsi Kalimantan Timur dan Bapak 

Busransyah Pemilik PT Daya Borneo Wisata sekaligus beliau juga 

seorang pemandu wisata.  

4. Catatan Lapangan 

Merupakan bukti-bukti yang peneliti dapat dari hasil 

pengamatan dilapangan berupa catatan-catatan penting, dan 

peristiwa (events) yang terjadi sebagai makna data penelitian. 

Menurut Bogdan dan Biklen (1982 : 84-89) pada dasarnya catatan 
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lapangan berisi dua bangian. Pertama, bagian deskriptif yang berisi 

gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan 

pembicaraan. Kedua, bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir 

dan pendapat peneliti.11 

Jadi dapat disimpulkan bahwa catatan lapangan merupakan 

catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data. Menurut Bogdan dan 

Biklen petunjuk dalam proses penulisan catatan lapangan adalah : 

1) Catatan lapangan agar langsung dikerjakan, jangan sampai 
menunda waktu sedikitpun. Makin ditunda, makin kecil daya 
peneliti untuk mengingat sehingga makin sukar mencatat 
sesuatu secara baik dan tepat. 2) jangan berbicara kepada 
siapapun  sebelum peneliti menyusun catatan lapangan. 
Membicarkannya dengan orang lain akan mencampurkan–
adukan fakta yang diperoleh dengan sesuatu pembicaraan. 3) 
Carilah tempat yang sepi yang memadai yang tidak dapat 
dijangkau  oleh gangguan, dan siapkanlah dengan secukupnya 
alat-alat yang diperlukan. 4) Jika peneliti untuk pertama kali 
berada dilapangan dan hendak mengerjakan penelitian 
semacam ini, sediakanlah waktu secukupnya untuk pembuatan 
catatan. 5) Mulailah dengan membuat kerangka, kemudian 
kerangka itu diperluas dengan coretan seperlunya tetapi semua 
harus diurutkan secara kronologis. 6)Jika lupa sesuatu maka 
tambahkanlah sesuai dengan data yang diperoleh.12 
 

Dengan panduan yang dikemukan di atas peneliti harus dapat 

melaksanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data dari 

lapangan kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Hal ini adalah untuk memudahkan penulis dalam mengadakan  

media pelengkap seperti perekam suara untuk perekam data, 

kamera untuk dokumentasi peristiwa dan sebagainya yang dapat 

dipergunakan sebagai bukti otentik. 

                                                           
11

 Bogdan dan Biklen, Ibid hal 84 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian dituangkan dalam 

bentuk pedoman wawancara, observasi, dan  diskusi. Pedoman ini 

dibuat untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. 

a.   Pedoman wawancara 

Langkah pertama peneliti membuka wawancara dengan 

menjelaskan maksud dan tujuan wawancara, peneliti mulai 

mengajukan pertanyaan dengan acuan naskah pertanyaan 

(instrumen wawancara) yang telah di siapkan. Peneliti 

memberikan kesempatan sepenuhnya kepada responden untuk 

memberikan tanggapan atau komentar tentang pertanyaan yang 

diajukan. Peneliti meengarahkan pertanyaan pada  komponen 

penelitian yang terdiri dari unsur konteks, input, proses dan 

pruduk. Selanjutnya peneliti membuat catatan lapangan dan 

merekam pembicaraan dengan menggunakan perekam suara.  

      b.  Pedoman Pengamatan  

Format pengamatan  disediakan tanpa menggunakan batasan 

pada variabel dengan harapan akan memperoleh data lapangan 

yang sebenarnya. Peneliti muat dalam bentuk cacatan lapangan. 

Semua kegiatan yang peneliti amati di lapangan adalah 

pengamatan di tempat penyelenggara pendidikan yaitu SMK 

Negeri 1 Samarinda dan SMK Kesatuan 3 (SMIP) Samarinda, 

serta kegiatan di industri penulis tuangkan dalam catatan 

lapangan. Unsur yang dilakukan dalam pengamatan  di tempat 

kerja maupun di tempat penyelenggara pendidikan dan pelatihan 

adalah identik dengan unsur wawancara yang meliputi, konteks, 

input,  proses dan lulusan (produk). 

                                                                                                                                                            
12

 Bogdan dan Biklen, Ibid hal 91-92 
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Dalam  pengamatan di tempat penyelenggara pendidikan 

mencakup beberapa hal yaitu , observasi praktik di sekolah, 

observasi pembelajaran, observasi fasilitas dan sarana, observasi 

tentang praktik industri, uji kompetensi dan sebagainya. 

Sedangkan di industri peneliti mengamati proses kerja pada 

bidang tertentu misalnya proses reservasi tiket perjalanan udara, 

dari tamu datang sampai pembayaran dan pengambilan tiket. 

Adapun Jadwal pengamatan  sebagai berikut : 

Tabel 5 . Jadwal Pengamatan 

No Hari/tanggal/Waktu Tempat Materi 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 

 
Senin-Rabu tanggal 28 
s/d 30 Nopember 2005 
mulai pukul 07.15- 
selesai 
Kamis, Jum’at tanggal 1 
dan 2 Desember 2005 
 
Minggu, 11 Desember 
2005 
Minggu, 18 Desember 
2005 
 
 

 
SMK Negeri 1 
Samarinda 
 
 
SMK Kesatuan 3 
Samarinda 
 
Milda Tirta Travel 
Acacia Travel 

 
Data-data SMK 
Dan proses 
pembelajaran 
 
Proses 
pembelajaran 
 
Proses Kerja 
Dan data secara 
umum 
perusahaan 

 

 

c. Pedoman diskusi 

Dalam melakukan diskusi yang terlibat adalah orang yang 

kompeten di bidangnya khususnya  program kehalian usaha jasa 

pariwisata yang bersedia untuk membahas dalam penelitian ini.  

Dalam diskusi ini pakar hanya digunakan untuk memantapkan 
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hasil analisis data dan bukan untuk menambah data. Adapun 

pokok  diskusi  adalah  membahas temuan-temuan  di lapangan. 

 Jadwal diskusi dengan pakar sebagai berikut : 

Tabel 6. Jadwal Diskusi 

No. Nama Pakar Hari/tanggal/Waktu Tempat 

1. 
 
 

PNS dinas 
Pariwisata Seni dan 
Budaya Prop. 
Kaltim 
 
Pimpinan Daya 
Borneo Wisata 
Samarinda 

Jum’at, 30 
Desember 2005 
pukul 14.00- selesai 

Kantor 
Daya Borneo 
Wisata. 

 
F. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 

Peneliti Menghubungi SMK Negeri 1 dan SMK  Kesatuan (SMIP) 

untuk memperoleh izin melakukan observasi, wawancara  serta 

pengambilan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang 

penelitian.  Kemudian peneliti menyeleksi data lulusan dan alamat 

tempat kerjanya,  lalu peneliti membuat janji dan ada juga langsung 

datang ke ketempat kerjanya pada waktu jam-jam istirahat sesuai 

dengan kesepakatan.  

 Peneliti menghubungi perusahaan-perusahaan baik Biro 

Perjalanan, agen  perjalanan maupun maskapai penerbangan  untuk 

minta izin penelitian, tentang wawancara dan observasi selama beberapa 

hari dimana tempat lulusan bekerja. Selanjutnya peneliti menghubungi 

lulusan SMK Negeri 1 Samarinda dan lulusan SMK Kesatuan 3 (SMIP)  



 

   

61 

 

 

 

 

dan membuat perjanjian serta langsung mengadakan penelitian. Dalam 

hal lulusan peneliti hanya mengambil  3 tahun  ke belakang yaitu lulusan 

angkatan  2002/2003 dengan jumlah siswa 75 orang, 2003/2004 dengan 

jumlah siswa 74  dan 2004/2005 dengan jumlah siswa 69 orang . Peneliti 

hanya mengambil 10 orang saja yang bekerja pada bidang pariwisata. 

2. Pelaksanaan  

 Langkah pertama,  peneliti melaksanakan pada dua lokasi, yaitu: 

penelitian di SMK Negeri 1 Samarinda dan SMK Kesatuan 3 (SMIP) 

Samarinda mulai bulan Oktober 2005 sampai dengan Januari 2006. 

Didua sekolah ini peneliti melakukan  observasi dan wawancara, selain 

itu juga peneliti mengamati langsung seluruh kegiatan pembelajaran di 

tempat penyelenggara pendidikan tersebut. 

 Langkah kedua, peneliti melaksanakan penelitian di  dunia kerja  

program keahlian usaha jasa pariwisata mulai bulan  Nopember 2005 

sampai dengan Januari 2006, yaitu :1) PT Acacia Tour and Travel, Jl. 

Agus Salim Samarinda, 2) BPW Borneo Kersik Luway, Jl. Abul Hasan 

Samarinda, 3)PT Daya Borneo Wisata, Jl. Agus Salim Samarinda, 4) 

BPW  Prima Buana, Jl. Hasan Basri Samarinda, 5) Sky Line Bahana 

Wisata Jl. AM Sangaji Samarinda, 6) PT Wage Raya, Jl. Dr. Sutomo 

Samarinda, 7) BPW Dayakindo Kalimantan Utama, Jl. Dr. Sutomo 

Samarinda, 8) Agen Perjalanan Enggang Wisata, Jl. Pahlawan 

Samarinda, 9) Batavia Airlines, Jl. P. Antasari Samarinda, 10) Milda Tirta 

Tour and Tavel, Jl. Basuki Rahmat. 

Langkah ketiga, peneliti membuat kolaborasi dengan ketua 

program keahlian  untuk menjadikan hasil observasi lebih lengkap dan 

objekif, yaitu ketua program keahlian usaha jasa pariwisata dan pakar 

atau orang yang berkompeten dalam bidang usaha jasa pariwisata di 
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dunia kerja. Dari data lapangan yang diperoleh baik melalui : observasi, 

wawancara ataupun diskusi peneliti susun dalam laporan tesis. 

 

G. Analisis Data 

 Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang 

dipelajari  dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.13 

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian deskriptif 

evaluatif. Analisis data dengan wawancara dan observasi dilakukan 

secara deskriptif untuk mengetahui tanggapan  dari : 

1) Lulusan yang bekerja di bidang pariwisata . 

2) Tanggapan guru terhadap proses pembelajaran program keahlian 

Usaha Jasa Parwisata menyangkut KBM, Uji kompetensi dan 

praktik industri. 

3) Tanggapan dari pengguna lulusan (dunia usaha dan Dunia 

Industri) 

Proses analisis data diungkapkan oleh Lois Campbell terdapat dua 

belas langkah yaitu :  

1) Mulai membuka koding, 2) Proses pembuatan koding 
pada seluruh data, 3) Seleksi Koding, 4) Membuat matrik, 5) 
menyusun dalam unit-unit, 6) Teori Sampling, 7) 
Penggunaan prosedur tambahan bila diperlukan, 8) Catatan 
dan diagram, 9) Analisis  narasi bila diperlukan, 10) 
memverifikasi koding dengan partisipan, 11) Pengembangan 

                                                           
13

 Robert Bogdan dan Sari Khoop Biklen, Qualitative For Education, Allyn And Bacon Inc, 

Boston 1992 hal 67 
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kategori, 12) Penggunaan Komputer, program di 
sesuaikan.14  

 
Proses analisis data yang dikemukan oleh Campbell dapat dikelompokan 

dua bagian besar berdasarkan fasilitasnya, yakni secara manual  pada 

langkah satu hingga ke sebelas dan komputerisasi pada langkah ke dua 

belas. Menurut Moleong ada tiga langkah besar  yakni : 1) pemprosesan 

satuan, terdiri dari tipologi satuan dan penyusunan satuan, 2) 

kategorisasi, fungsi dan prinsif kategorisasi,dan langkahnya, 3) 

penafsiran data.15 

Dari ketiga langkah tersebut peneliti membuat uraian langkah 

yang lebih rinci untuk menjaga ketelitian dan memperoleh data yang 

lebih lengkap dengan langkah sebagai berikut : 1) menentukan tipe data 

yang dikelompokan berdasarkan komponen penelitian. 2) tabel tipologi 

data hasil penelitian observasi, pada setiap responden dan setiap 

kompetensi, 3) Tabel tipologi data penelitian hasil, hasil wawancara dan 

dokumen pendukung pada setiap responden, dan setiap kompetensi. 4) 

Data penelitian hasil, dokumen pendukung pada setiap responden, 5) 

Dilakukan analisis katagori data penelitian dari setiap responden dari 

berbagai instrumen sesuai komponen penelitian disertai kelengkapan 

data pendukung penelitian. 6) Penafsiran data. 

Dalam penafsiran data  berkaitan dengan prosedur pengumpulan 

data, maka dalam menginterprestasikan  data penelitian, peneliti 

mengacu pada pendapat David Silverman (1994 : 9) yang menyatakan 

bahwa  dalam peneltian terdapat empat metode  yakni “ Observation, 

Analysing texts and document, interviews, recording and transcribing”.16 

                                                           
14

 Lois Campbell, Qualitatif Research, LMC7 @psuvm, 2000 hal 12 
15

 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung 200 hal 290 
16

 David Silverman, Interpreting Qualitative Data, (London : Sage Publication, 1994). Hal 9 
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Keempat metode tersebut digunakan secara kombinasi untuk 

memperoleh kelengkapan data dan konsistensi informasi yang diperoleh 

karena setiap metode  memiliki karakteristik masing-masing. 

 Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yang 

mengutamakan kualitas data pada responden yang sedikit, bukan 

kuantitas data pada sejumlah responden tertentu. Janet Finch dalam 

David Silverman menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini sesuai untuk 

penelitian hal yang sifatnya praktik karena : 

“ It is relatively flexible. It studies what people are doing in their natural 

context. It is well placed to study processes as well as outcomes. It 

studies meaning as well as causes.17  Artinya Penelitian merupakan hal 

yang relative flexible.  Ini merupakan penelitian yang  orang lakukan 

pada kontek natural.  Lebih mengutamakan proses daripada hasil . 

Penelitian tersebut mengahasilkan yang terbaik. Dengan demikian data 

yang diperoleh dilapangan dilakukan penafsiran beberapa tahap untuk 

menjaga stabilitas pernyataan dan menghindari pergeseran makna. 

 

H. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data 

1. Reliabilitas Data 

 Reliabilitas dan validitas merupakan masalah penting dalam 

semua penelitian termasuk kualitatif. Perhatian dalam penilaian 

penelitian kualitatif adalah reliabilitas dari metode yang dipergunakan. 

Menurut Hamid Patilima (2005 : 94) menyatakan bahwa yang perlu 

dijelaskan yang terkait dengan reliabilitas dari analisis data adalah : 1) 

gambaran pendekatan dan prosedur untuk analisis data, 2) memberikan 

alasan mengapa pendekatan digunakan dalam penelitian, 3) nyatakan 

                                                           
17

 David Silverman, Ibid. h 171 
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secara jelas proses penyusunan  tema, konsep, teori dari pengauditan 

data, 4) tunjukan fakta-fakta.18 

 Dari pendapat diatas  menyatakan bahwa  dalam penelitian 

kualitatif harus menunjukan bahwa metode yang digunakan dapat 

dipergunakan kembali dan konsisten, sehingga dapat memberikan 

gambaran secara logis. Perpanjangan waktu di lapangan dalam 

penelitian dilakukan secara berulang merupakan reflikasi data agar lebih 

akurat dan konsisten. 

2. Validitas Data 

  Penelitian ini  menekankan pada validitas dari interpretasi data. 

Validitas akan dinilai dengan keadaan yang telihat secara baik dan 

penggambaran secara tepat tentang  data yang dikumpulkan. Dalam hal 

ini pula tidak lepas dari :1) pengaruh yang kuat dari desain penelitian dan 

pendekatan analisis pada hasil yang dipresentasikan, 2) konsistensi 

tema, 3) hasil yang dipresentasikan luasnya mewakili secara 

keseluruhan dan berkaitan, 4) menggunakan data asli  yang memadai 

dan sistematika. 

Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi  

dengan metode,  berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan  suatu informasi  yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian yaitu dengan jalan : 1) Data dari hasil 

pengamatan perlu di cek silang (cross check) dengan hasil wawancara, 

2) Data hasil wawancara perlu cek ulang dengan hasil data pengamatan 

di lapangan dan diksusi, 3) Membandingkan apakah ada kesesuaian dan 

kejelasan atau tidak antara teori  dengan teori lain terhadap hasil 

penelitian.  

                                                           
18

 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung hal 94 
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Menurut Paton dalam Moleong  menyatakan ada empat category 

keabsahan data yaitu sebagai berikut : Kepercayaan (Credibility), 

Keteralihan (Transferability), Kebergantungan (Depenability), Kepastian 

(Confirmability).19  

Dalam hal ini penulis menggunakan metode keabsahan data 

mengikuti strategi yang diuraikan Paton tersebut , dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Teknik pemeriksaan kepercayaan (Credibility)  

Merupakan teknik untuk menentukan taraf kepercayaan (validitas dan 

reabilitas) data pada penelitian kualitatif, dengan menggunakan cara 

triangulasi.  Maksudnya dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan cara pengecekan dengan sumber data yang 

lain. Triangulasi metode data dilakukan pada saat analisis data dengan 

cara membandingkan data hasil pengamatan/observasi dengan hasil 

wawancara dan catatan lapangan kemudian dianalisis melalui diskusi. 

Untuk triangulasi sumber data yaitu membandingkan data hasil dari 

lulusan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan (sekolah) dengan 

pengguna lulusan.  Kondisi ini dimaksudkan untuk mempertahankan 

peneliti  bersikap jujur dan terbuka dan menjadikannya dasar bagi 

klarifikasi hasil penenlitian. Untuk lebih meyakinkan terhadap tingkat 

kepercayaan data penulis melakukan beberapa hal  yang peneliti lakukan   

yaitu : 1) memperpanjang waktu penjaringan data, 2) Reflikasi data, 

berulangkali mendatangi sumber penelitian, dan 3) Keikutsertaan 

peneliti, 4) Diskusi dengan nara sumber. 

b. Keteralihan (transferability) 

                                                           
19
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Keteralihan penelitian ini dilakukan melalui konsistensi data dan 

prosedur penelitian di beberapa lokasi dan terhadap beberapa 

responden penelitian. Walaupun teknik ini menuntut peneliti untuk 

melaporkan hasil penelitiannya melalui uraian rinci dan mengacu pada 

focus penelitian serta berdasarkan  kejadian-kejadian factual, peneliti 

dapat mengungkap data dari berbagai sumber dan berbagai metode. 

Dalam hal ini yang akan dipaparkan adalah data kegiatan penyelenggara 

pendidikan dan kegiatan lulusan yang bekerja di dunia industri  pada 

bidang usaha jasa pariwisata. 

c. Ketergantungan (dependability)  

Dalam hal ini pemeriksaan ketergantungan dilakukan dengan 

teknik audit kebergantungan baik terhadap proses maupun hasil 

penelitian. Pemeriksaan ini menjawab seberapa dalam peneliti 

mengumpulkan data, dan sejumlah mana pemanfaatan data untuk di 

analisis. Peneliti melakukan cek terhadap sumber penelitian dengan 

berulang-ulang, sesuai dengan teknik pengumpulan data.  

d. Kepastian (Confirmability) 

Kepastian (confirmability) bertujuan memperoleh kepastian hasil 

penelitian. Seperti halnya pada proses verifikasi data. Untuk memeriksa 

kreteria kepastian hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik auditing. 

Strategi yang digunakan adalah melalui diskusi dengan para ahli yang 

kompeten di bidang usaha jasa pariwisata  dan pertanyaan yang 

dikembangkan dalam proses ini adalah : 1) memeriksa apakah hasil 

penemuan benar berasal dari data, 2) apakah kesimpulan di tarik secara 

logis, 3) melihat derajad ketelitian penelitian, 4) sejauhmana data dan 

penafsiran didasarkan atas datanya, dan 5) sejauh mana bidang yang 

telah ditelaah dalam penelitian. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Riwayat Singkat SMK Negeri 1 Samarinda 

       SMK Negeri 1 Samarinda bermula dari sebuah Sekolah 

Swasta yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas ( SMEA ) 

yang didirikan pada tahun 1962, dimana sekolah inilah yang menjadi 

cikal bakal SMK Negeri 1Samarinda. 

Pada awal berdirinya sekolah ini beralamatkan di Jalan 

Bhayangkara menumpang pada SMA Negeri Samarinda. Pada tahun 

1974 setelah sekolah ini dinegerikan pindah ke Jalan Pahlawan No.4 

Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda 

dan saat ini lokasi SMK Negeri 1 Samarinda terletak di pusat kota 

yang sangat strategis. 

Berdasarkan SK No.610 / B.III / Kedj / 1964 tanggal 1 

Desember 1964 sekolah ini berubah menjadi SMEA Negeri 

Samarinda di bawah kepemimpinan Bapak M.ELHAM KURDIE,B.Sc, 

dimana pada saat itu mempunyai dua rumpun yaitu Rumpun 

Perniagaan dengan Program Studi Tata Niaga dan Rumpun Tata 

Buku dengan Program studi Akuntansi. 

Kemudian pada tahun 1968 pimpinan SMEA ini digantikan oleh 

bapak HERMAN SJUKUR,BA tetapi kepemimpinan beliau tidak 

berlangsung lama karena pada tanggal 1 Oktober 1968 beliau 

digantikan oleh Bapak M.St.TOEA SIREGAR,BA . 
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Pada tahun 1971 jabatan Kepala Sekolah Bapak M.St.TOEA 

SIREGAR,BA digantikan oleh Bapak SLAMET,BA. Pada saat 

kepemimpinan beliau sekolah ini mempunyai 4 rumpun yaitu : 

1) Rumpun Keuangan dengan Program Studi Akuntansi 

2) Rumpun Perkantoran dengan Program studi Ketatausahaan 

3) Rumpun Perdagangan dengan Program Studi Manajemen 

Pemasaran 

4) Rumpun Koperasi dengan Program Studi Manajemen Pemasaran, 

namun rumpun ini dihapuskan karena peminatnya kurang. 

Selanjutnya mulai tahun 1978 pimpinan SMEA digantikan oleh 

Bapak Drs. Syamsul Masri dan di bawah kepemimpinan beliau nama 

SMEA Negeri 1 Samarinda berubah menjadi SMEA Pembina 

Samarinda berdasarkan SK Mendikbud nomor : 090 / 0 / 1979 

tanggal 26 Mei 1979. 

Pada tahun 1981, nama SMEA Pembina Samarinda berubah 

lagi menjadi SMEA Negeri 1 Samarinda berdasarkan SK Pemutihan 

Pendirian Sekolah Negeri oleh Mendikbud dengan nomor : 0436 / 0 / 

1981 tanggal 30 Desember 1981. 

Pada tahun 1989 sekolah ini menambah 1 rumpun lagi yaitu 

Rumpun Pariwisata. Dengan Program Studi Usaha Jasa Pariwisata. 

Pada tahun 1990 kepemimpinan Bapak Drs. Syamsul Masri 

digantikan oleh Bapak Drs.H.Sunardi,M.Pd. Pada saat kepemimpinan 

beliau tepatnya tanggal 3 April 1997 sekolah ini berubah menjadi 

Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 Samarinda 

berdasarkan SK Mendikbud Nomor : 036 / 0 / 1997 tanggal 3 April 

1997. 

Pada tanggal 1 Juli 2002 kepemimpinan Bapak Drs.H.Sunardi 

,M.Pd digantikan oleh Bapak Drs.H.M.Arifin,MM sampai sekarang. 
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Dan sampai saat ini SMK Negeri 1 Samarinda memiliki 3 Bidang 

Keahlian dan 6 Program Keahlian yaitu : 

1) Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen dengan Program 

Keahlian : 

Akuntansi 

Administrasi Perkantoran 

Penjualan 

2) Bidang Keahlian Pariwisata dengan Program Keahlian Usaha 

Jasa Pariwisata 

3) Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 

Program Keahlian : 

a. Multi Media 

b. Teknik Komputer dan Jaringan 

 

2. Input siswa SMK Negeri 1 Samarinda 

 Sekolah penyelenggara khususnya SMK Negeri 1 Samarinda 

dalam penerimaan siswa baru menerapkan sistem yang diberlakukan 

oleh Dinas pendidikan Kota Samarinda. Untuk tahun pembelajaran 

2003/2004 menggunakan jalur test secara menyeluruh yang dipusatkan 

di dua tempat secara serentak seluruh Samarinda yaitu di GOR 27 

September Universitas Mulawarman dan Stadion Segiri Samarinda.  

 Kemudian pada tahun-tahun berikutnya test tertulis langsung di 

laksanakan di sekolah masing-masing.  Tahun oembelajaran 2005/2006 

memberlakukan tanpa test namun lebih spesifik yaitu setiap program 

keahlian mebobot nilai yang ada dan diambil sesuai dengan kebutuhan.  

 Pada penerimaan siswa baru tahun 2005 sistem pembobotan 

sebagai berikut : a) Untuk nilai matematika  dikalikan empat, b) Untuk 

bahasa inggris dikalikan tiga dan, c) untuk nilai bahasa Indonesia 
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dikalikan satu. Artinya Nilai Ujian Nasional yang diperoleh oleh siswa 

SMP atau sederajat di kalikan dengan bobot yang ada dan kemudian 

direngking. Tingkat kebutuhan siswa di SMK Negeri 1 Samarinda untuk 

program kehalian usaha jasa pariwisata sebanyak 80 orang yang 

menempati dua local.  

 Siswa yang masuk ke program keahlian usaha jasa pariwisata di 

SMK Negeri 1 Samarinda ada yang dari sekolah neeri mapun swasta. 

Data Penerimaan siswa baru dapat dilihat dalam tabel beikut :  

 

3. Proses Pendidikan di SMK Negeri 1 Samarinda 

 Proses pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 1 Samarinda 

khususnya untuk program keahlian usaha jasa pariwisata tidak jauh 

berbeda dengan sekolah kejuruan lain. 

a) Waktu pembelajaran 

 Pada SMK Negeri 1 Samarinda waktu pembelajaran dimulai pada 

pukul 07.15 s/d pukul 13.30 untuk senin sampai kamis, pada hari jum'at 

dimulai pada pukul 07.15 s/d 11.30 dan hari sabtu mulai pukul 07.15 s/d 

12.00 WITE. 

b) Sarana praktik 

 Sarana praktik di SMK Negeri  1 Samarinda khususnya pada 

program keahlian usaha jasa pariwisata memiliki sarana belajar sebagai 

berikut : 1 ruang praktikum lengkap dengan isinya seperti computer 4 

buah, miniatur biro perjalanan, dan bahan-bahan pembelajaran lainnya.   

c) Metode Pembelajaran 

 Dalam pembelajaran guru dalam memberikan materi baik praktik 

maupun teori mempunyai teknik dan metode yang berbeda disesuaikan 

dengan materi yang diberikan. Teknik yang digunakan adalah ceramah, 

diskusi, penugasan, studi lapangan, dan sebagainya. 
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d) Praktik Industri 

 Praktik industri di SMK Negeri 1 Samarinda dilaksanakan pada 

tingkat II dan untuk program keahlian Usaha Jasa Pariwisata di 

sesuaikan dengan musim –musim ramai orang berlibur atau berpergian 

misalnya menjelang lebaran, tahun baru dan hari besar lainnya. Hal ini 

dilakukan dengan harapan aktivitas di tempat kerja akan lebih 

memberikan pembelajaran yang cukup karena selain siswa diperlukan 

mereka juga mendapat pekerjaan yang lebih menantang dibandingkan 

musim lainnya. 

 Untuk lama praktik selama 4 bulan  yang dibagi menjadi 3 bulan di 

industri  dan 1 bulan digunakan untuk pembekalan dan pembuatan 

laporan. Dengan demikian siswa akan benar-benar dapat melakukan 

praktik dengan baik.  

 Untuk penempatan praktik industri siswa diberi keleluasan untuk 

memilih tempat terlebih dahulu sesuai dengan keinginan  mereka. 

Apabila belum dapat pihak sekolah akan mencarikan sesuai dengan 

kreteria program keahlian. Adapun tempat-tempat praktik industri siswa 

program ini adalah biro perjalanan, agen perjalanan, airlines, hotel, 

kantor dinas Pariwisata dan Bandar udara yang ada di kota Samarinda 

dan kota lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut : 

tabel 8    Tempat praktik industri siswa program keahlian  
     usaha jasa pariwisata tahun pemelajaran 2005/2006 
 

No Nama Perusahaan/Instansi Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 

PT . Duta Miramar,  Samarinda 
Enjoy Travel, Banjarmasin 
PT. Angkasa  Express, Samarinda 
PT. DAS, Samarinda 
 
Hotel Grand Victoria, Samarinda 
Permata Hati Travel, Samarinda 

Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Maskapai 
Penerbangan 
Hotel 
Biro Perjalanan 
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7. 
8. 
9. 
10.  
11. 
12. 
13. 
14. 
 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
 
29. 
30. 

Hotel MJ, Samarinda 
PT. Daya Borneo Wisata, Samarinda 
PT. Acacia Travel, Samarinda 
Borneo Kersik Luway, Samarinda 
Waprisama Tour and Travel, Samarinda 
Wage Raya, Samarinda 
Dayakindo, Samarinda 
Batavia Air, Samarinda 
 
Bandara Temindung, Samarinda 
PT Pelni, Samarinda 
PT Mulia Express, Samarinda 
Asri Mahakam, Samarinda 
Agung Sedayu Tour & Travel, Samarinda 
Hotel Mesra Internasional, Samarinda 
Cendana Travel, Samarinda 
Milda Tirta Travel, Samarinda 
Nanggala Duta travel, Samarinda 
Gemilang travel, Samarinda 
Enggang Wisata, Samarinda 
Mesra tour, Samarinda 
Hotel Jamrud, Samarinda 
Garuda Indonesia, Samarinda 
 
Prima Travel, Samarinda 
Dinas Pariwisata,  Samarinda 

Hotel 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Maskapai 
Penerbangan 
Bandar udara 
Pelayaran  
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Hotel 
Biro Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Biro perjalanan 
Biro Perjalanan 
Agen Perjalanan 
Biro Perjalanan 
Hotel 
Maskapai 
Penerbangan 
Biro Perjalanan 
Kantor 

 Jumlah  30 buah 

Sumber ; Humas SMK negeri 1 Samarinda 

e) Uji Kompetensi dan Ujian Nasional 

 Uji kompetensi merupakan bagian dari ujian nasional dimana 

setiap program keahlian harus melaksanakannya dan siswa juga wajib 

untuk megikuti untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi 

atau dunia industri sesuai dengan program keahliannya. Uji kompetensi 

dilaksanakan menjelang ujian teori nasional yang melibatkan beberapa 

dunia usaha dan dunia industri. Adapun materi atau kompetensi yang 
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diujikan meliputi Pemanduan wisata, Perencanaan perjalanan, 

perhitungan tarif dan penyelenggaraan acara khusus. 

 Dalam penyelenggaraanya siswa memilih kompetensi yang 

diinginkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) pembuatan 

proposal, dimana mereka harus terjun ke lapangan yaitu di berbagai 

perusahaan sesuai dengan judul yang mereka tentukan. 2) uji proses, 

sesuai dengan judul dan proposal yang dibuat maka mereka diuji dari 

pihak industri yang sudah ditentukan yaitu : Mr. Lucas dari Mesra tour, 

bapak Sumantoro dari Waperisama Tour and travel dan Abdul Rahim 

dari Himpunan Pramuwisata Samarinda. 3) laporan, setelah mereka diuji 

maka langkah selanjutnya siswa membuat laporan sesuai dengan 

kerngka yang sudah ditentukan. 

4. Produk/Lulusan SMK Negeri 1 Samarinda. 

 Tingkat kelulusan dan keberhasilan SMK Negeri 1 Samarinda 

khususnya program kehalian usaha jasa pariwisata tahun 2005  

memperoleh kelulusan 100% dengan dua siswa yang memperoleh nilai 

matematika 10. Dan satu orang siswa mendapatkan juara the best theory 

untuk program keahlian usaha jasa pariwisata yang di selengarakan di 

Bali. Dari data yang peneliti kumpulkan dari bursa kerja SMK Negeri 1 

Samarinda untuk penelusuran tamatan dapat dilihat dari Tabel berikut. 

 

Tabel 8. Penelusuran Tamatan Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata 

Tahun 
kelulusan 

Jumlah 
siswa 

Bekerja Kuliah Lain-lain 

2002/2003 

2003/2004 

2004/2005 

75 

74 

69 

13 

25 

10 

7 

22 

25 

55 

27 

34 
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JUMLAH 218 48 54 170 

     Sumber : SMK Negeri 1 Samarinda 

 

B. Analisis dan Pembahasan Keseuaian Program Keahlian Usaha 
Jasa Pariwisata dengan Dunia Kerja 

 
1. Analisis kesuaian program keahlian usaha jasa pariwisata 

dengan dunia kerja  ditinjau dari  konteks 
 

Keberadaan SMK merupakan salah satu jalur penddidikan 

yang diharapkan dapat menyiapkan tenaga kerja tingkat 

menengah sesuai dengan program keahliannya. Paradigma baru 

dunia pendidikan tidak lain saling berlomba untuk dapat mencetak 

tenaga kerja sesuai dengan program keahlian. 

Masyarakat  samarinda khusnya berlomba-lomba mencari 

sekolah yang dapat memberikan lulusan yang mampu bersaing 

dan mudah mendapatkan pekerjaan. Salah satu yang menjadi 

pilihan mereka adalah SMK Negeri  Samarinda, khususnya untuk 

program keahlian usaha jasa pariwisata. Mengapa program ini? 

Jawabnya karena program keahlian ini masih langka dan untuk 

negeri hanya satu-satunya di Samarinda. 

SMK Negeri 1 Samarinda memiliki lokasi yang strategis, 

dimana terletak di jantung kota Samarinda, tepatnya di jalan 

pahlawan no. 4 Samarinda. Dengan letaknya yang sangat mudah 

dicapai  dan memiliki program keahlian usaha jasa pariwisata 

SMK Negeri 1 Samarinda memiliki kekuatan tersendiri bagi 

masyarakat Samarinda pada umumnya. 

SMK negeri 1 samarinda mempunyai fasilitas yang 

memadai, baik untuk kegiatan praktik maupun teori. Petikan 

pengamatan tanggal 5 oktober 2005, 
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'' …Fasilitas di sekolah ini untuk kegiatan praktik cukup 

memadai, ada ruang praktik (travel) , computer, bahan-bahan 

pengajaran, bahan-bahan praktik …." (Mujiati guru produktif UJP) 

Jelas bahwa untuk kegiatan praktik cukup memadai dan 

dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. 

Petikan pengamatan tanggal 10 Desember 2005,  

" Fasilitas di biro eprjalanan yang utama adalah adanya 

system computer online seperti abacus, Gabriel, Arga, maupun 

system lainnya sehingga memudahkan dalam proses reservasi 

tiket. Sayangnya system ini kalau mau online harus mengeluarkan 

biaya yang tidak sedikit, yah rata-rata lima puluh jua ke atas." 

(Busransyah, Daya Borneo wisata) 

Bila dibandingkan di sekolah dan dunia kerja tempat praktik 

maka si sekolah perlu adanya system computer online sehingga 

memudahkan untuk praktik industri siswa atau bekal buat mereka 

setelah lulus nanti.  

Petikan pengamatan tanggal 20 Desember 2005, "…untuk 

pengadaan fasiltias computer online khusnya lin air atau abacus 

system sekolah harus menyediakan dana kurang lebih sebesar 

lima puluh jutadan kami masih terkendala dengan  dana tersebut. 

Dan untuk sekarang ini kami hanya menggunakan system Galileo 

sebagai simulasi saja bagi siswa kami…" (Suprapto, Ka. Program 

UJP) 

Dalam praktik reservasi pada salah satu mata diklat di 

program usaha jasa pariwisata masih menggunakan simulasi 

dikarena masih belum adanya sarana computer online untuk 

sistemnya. Begitu juga untuk praktik pemanduan selama ini masih 

menggunakan kelas sebagai sarana simulasi yang seharusnya 
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menggunakan transportasi sepert bis. Ini dikarenakan dana yang 

masih belum cukup dan perawatan yang begitu mahal sehingga 

pertimbangan sekolah masih belum kearah sana. 

 

2. Analisis kesesuaian program keahlian usaha jasa pariwisata 
dengan dunia kerja  ditinjau dari  konteks 
 

Kesesuaian program dari segi konteks menyangkut setting 

lingkungan (tempat praktik), kurikulum yang digunakan sekolah 

dan faktor pendukung. Tiga indikator yang termuat di atas peneliti 

masukan dalam komponen konteks yang penulis uraikan secara 

diskriptif sesuai dengan rumusan penelitian.   

Keberadaan SMK merupakan salah satu jalur pendidikan 

yang diharapkan dapat menyiapkan tenaga kerja tingkat 

menengah sesuai dengan program keahliannya. Paradigma baru 

dunia pendidikan tidak lain saling berlomba untuk dapat mencetak 

tenaga kerja sesuai dengan program keahlian masing-masing. 

Masyarakat  Samarinda khususnya berlomba-lomba 

mencari sekolah yang dapat memberikan lulusan yang mampu 

bersaing dan mudah mendapatkan pekerjaan. Salah satu yang 

menjadi pilihan mereka adalah SMK Negeri  Samarinda, 

khususnya untuk program keahlian usaha jasa pariwisata. 
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Mengapa program ini? Jawabnya karena program keahlian ini 

masih langka dan untuk negeri hanya satu-satunya di Samarinda. 

SMK Negeri 1 Samarinda memiliki lokasi yang strategis, 

dimana terletak di jantung kota Samarinda, tepatnya di jalan 

pahlawan no. 4 Samarinda. Dengan letaknya yang sangat mudah 

dicapai  dan memiliki program keahlian usaha jasa pariwisata 

SMK Negeri 1 Samarinda memiliki keunggulan tersendiri bagi 

masyarakat Samarinda pada umumnya. 

SMK Negeri 1 Samarinda mempunyai fasilitas yang 

memadai, baik untuk kegiatan praktik maupun teori. Petikan 

observasi di sekolah langsung wawancara  tanggal 5 oktober 

2005, 

'' …Fasilitas di sekolah ini untuk kegiatan praktik cukup 

memadai, ada ruang praktik (travel) , komputer, bahan-bahan 

pengajaran, bahan-bahan praktik …." ( guru produktif UJP) 

Jelas bahwa untuk kegiatan praktik cukup memadai dan 

dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Petikan pengamatan dan 

langsung wawancara  tanggal 10 Desember 2005,  

" Fasilitas di biro perjalanan yang utama adalah 
adanya sistem komputer online seperti abacus, 
Gabriel, Arga, maupun sistem lainnya sehingga 
memudahkan dalam proses reservasi tiket. 
Sayangnya sistem ini kalau mau online harus 
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mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yah rata-rata 
sepuluh juta ke atas, belum lagi biaya bulanannya" 
(Pimpinan Daya Borneo wisata) 

 

Bila dibandingkan di sekolah dan dunia kerja tempat praktik 

maka si sekolah perlu adanya sistem computer online sehingga 

memudahkan untuk praktik industri siswa atau bekal buat mereka 

setelah lulus nanti.  

Petikan pengamatan tanggal 20 Desember 2005 yang 

disertai dengan wawancara ,  

"…untuk pengadaan fasiltias komputer online 
khususnya lion air atau abacus system sekolah harus 
menyediakan dana kurang lebih sebesar lima puluh 
jutaan kami masih terkendala dengan  dana tersebut. 
Dan untuk sekarang ini kami hanya menggunakan 
sistem Galileo sebagai simulasi saja bagi siswa 
kami…" ( Ka. Program UJP) 
 

Dalam praktik reservasi pada salah satu mata diklat di 

program usaha jasa pariwisata masih menggunakan simulasi 

dikarenakan masih belum adanya sarana computer online untuk 

sistemnya. Begitu juga untuk praktik pemanduan selama ini masih 

menggunakan kelas sebagai sarana simulasi yang seharusnya 

menggunakan transportasi sepert bis. Ini dikarenakan dana yang 

masih belum cukup dan perawatan yang begitu mahal sehingga 

pertimbangan sekolah masih belum kearah sana. 

Dibukanya sekolah pariwisata berawal dengan 

digalakannya sektor pariwisata karena sektor ini sebagai 
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pengganti jika minyak dan gas bumi serta hasil alam habis. 

Pariwisata digalakan dengan memperhatikan berbagai segi 

kehidupan agar memberi manfaat bagi umat manusia.  Bangsa 

Indonesia harus bersyukur atas anugrah Allah berupa tanah air 

yang kaya raya, subur dengan alam yang mempesona. Bila 

direnungkan nikmat yang diberikan Allah kepada bangsa 

Indonesia memang tidak akan pernah habis. Kita bangsa 

Indonesia harus bersyukur atas nikmat Allah berupa kekayaan 

budaya dari berbagai suku bangsa yang ada di negara kita. 

Kegiatan wisata tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang 

melakukan perjalanan wisata dan wisatawan, melainkan juga 

bermanfaat bagi negara atau masyarakat yang dikunjungi 

wisatawan.  Berbagai manfaat dari kedatangan wisatawan antara 

lain adalah memperluas dan memeratakan kesempatan usaha 

dan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan  dan 

kemakmuran rakyat, meningkatkan penerimaan devisa dan lain 

sebagainya. Meningat begitu besarnya manfaat yang dapat 

diperoleh  dari kunjungan wisatawan atau kegiatan 

kepariwisataan, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan 

pembangunan sektor pariwisata  agar pariwisata kita menjadi 

sektor andalan yang dapat menggerakan kegiatan ekonomi dan 

kegiatan lain yang terkait. Pariwisata merupakan kegiatan 

sektroal, oleh karenanya pembangunan pariwisata tidak akan 

berhasil tanpa adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. 

Dilihat dari lingkungan, Samarinda merupakan tempat yang 

strategis bagi pengembangan kepariwisataan di Kalimantan 

Timur. Hutan yang alami, pesona alam yang eksotik,  suku asli 
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pedalaman yang unik, menjadikan Samarinda tempat yang layak 

untuk dikembangkan.   

Potensi Samarinda sebagai ibukota menjadikan kota ini 

perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh saja bahwa Samarinda 

sebagai ibukota masih belum mempunyai bandara yang bagus 

sehingga punyak akses yang minim di bandingkan kota 

Balikpapan. Posisi dan letak Samarinda yang strategis sekarang 

harus bersaing dengan Kabupaten Kukar untuk pendirian 

bandara. Apalagi menjelang PON 2008 dinilai dengan adanya 

bandara menjadikan tempat tersebut penting untuk fasilitas 

transportasi. Dilihat dari kacamata pariwisata Samarinda 

merupakan kota yang mulai berkembang dan cukup menunjang 

dalam menggalakan kepariwisataan.  

Sungai mahakam yang membelah kota Samarinda, 

menjadikan kota ini terlihat indah. Kampung Baka sebagai pusat 

industri kain tenun Samarinda yang terkenal dan sudah turun 

temurun, Kawasan budaya Pampang sebagai perkampungan 

suku dayak kenyah, Kebun Raya Samarinda sebagai hutan 

wanariset bagi pengembangan pendidikan, dan Industri makanan 

ringan Amplang sebagai oleh-oleh bagi wisatawan.  

Dari kondisi diatas yang sangat potensial maka Samarinda 

diharapkan maju dan berkembang.  Dengan adanya paparan di 

atas maka memberi peluang besar bagi lulusan program keahlian 

usaha jasa pariwisata untuk berkembang dan mengisi lowongan-

lowongan pekerjaan yaang memerlukan tenaga di bidang 

pariwisata.  

Kesimpulannya bahwa dari segi konteks program keahlian 

usaha jasa pariwisata memiliki potensi yang besar untuk 
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dilanjutkan dan dibina agar dapat mencetak tenaga yang 

profesional dibidangnya. 

 
3. Analisis kesesuaian program keahlian usaha jasa pariwisata 

dengan dunia kerja ditinjau dari input/masukan 
 

Untuk kawasan Samarinda sekolah negeri merupakan 

sekolah yang banyak dicari oleh  masyarakat, selain biayanya 

murah, pada umumnya sekolah negeri terletak di kawasan yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat. Sekolah merupakan tempat 

pilihan siswa dengan alasan diatas banyak diminati masyarakat. 

Jelas sekali bahwa untuk masuk ke sekolah negeri tidak 

segampang masuk di sekolah swasta, karena harus melalui 

beberapa prosedur dan test terlebih dahulu.  

Sebagai sekolah yang besar dan tertua di Samarinda SMK 

Negeri 1 Samarinda sudah banyak memiliki reputasi dimata 

masyarakat Samarinda pada khususnya dan Kalimantan Timur 

pada umumnya.  Untuk masuk ke sekolah negeri harus memiliki 

serangkaian persyaratan misalnya test tertulis, test narkoba dan 

sebagainya. Untuk di SMK Negeri 1 Samarinda  test tertulis 

dilakukan serentak sesuai dengan program keahlian yang dipilih 

oleh calon siswa. Nilainya nanti akan di jumlah dengan nilai ujian 

nasional siswa yaitu meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris 

dan Matematika. Yang perlu mendapat perhatian bagi calon siswa 

bahwa mata pelajaran yang di ambil hanya tiga saja sedangkan 

materi untuk test adalah komprehensif yaitu Matematika, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, IPS dan IPA. Dalam perhitungan bobot  

bahwa nilai matematika terlihat bahwa bobotnya paling tinggi yaitu 

dikalikan empat , selanjutnya Bahasa Inggris di kalikan tiga dan 
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Bahasa Indonesia dikalikan satu. Sebagai contoh Si A mempunyai 

nilai matematika 6,  Bahasa Inggris 7, dan Bahasa Indonesia 8,  

maka perhitungannya adalah 6 x 4 = 24 , 7 x 3 = 21, dan 8 x1 = 8 

sehingga nilai bobot siswa A adalah 53 . Kemudian jumlah bobot 

tersebut di jumlahkan dengan hasil test yang diperoleh oleh calon 

siswa , dan tahap selanjutnya direngking sesuai dengan jumlah 

yang diterima, misalnya untuk program keahlian usaha jasa 

pariwisata 80 , maka sisanya nilai yang terendah akan tergeser 

dan tidak diterima. 

Berdasarkan data siswa yang masuk ke SMK Negeri 1 

Samarinda khususnya program keahlian usaha jasa pariwisata, 

nilai tertinggi mencapai  8,42   dan terendah adalah 5,65.  Jika di 

prosentasi maka jumlah siswa  yang masuk ke SMK Negeri 1 

Program keahlian usaha jasa pariwisata untuk SMP negeri 93,75 

% dan dari SMP swasta sebanyak 6,25%.  

Dari berbagai data diatas jelas bahwa input yang masuk ke 

program keahlian ini adalah mereka yang benar-benar dari awal 

mereka mempunyai minat terhadap program keahlian ini. Artinya 

minat besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan 

minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu.  Sebaliknya 

tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu.  

Sebagai contoh saja seorang siswa menaruh minat terhadap 

pariwisata,  maka ia akan berusaha untuk mengetahui lebih 

banyak tentang pariwisata yang salah satunya adalah masuk ke 

program keahlian usaha jasa pariwisata. Kutipan hasil wawancara 

tanggal 17 Desember 2005. 

          Peneliti:Dalam pendidikan kita mengenal ada empat 
bagian yaitu     meyangkut konteks, input,            
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proses, dan outpuT. Bagaimana gambarannya                                 
disekolah anda ? 

          Responden : Input bagus dan nilainya diseleksi                                 
sesuai dengan kebutuhan (guru SMK Negeri 1) 
Kutipan hasil wawancara tanggal 7 Desember 2005 
Responden ; ... Untuk input kebetulan kita biasanya 
penerimaan setelah Negeri maka kami menunggu dari 
sekolah Negeri. Kualitasnya dibawah negeri tapi kami 
godok dalam proses pendidikan di sekolah dan 
mereka dapat menyesuaikan. ( guru SMK Kes. 3 
Samarinda) 
 
Melihat kutipan diatas mengenai input yang masuk ke 

sekolah pariwisata khususnya untuk program keahlian usaha jasa 

pariwisata ada perbedaan yang mendasar antara sekolah swasta 

dan negeri. Peminat di Sekolah Negeri lebih mendominasi 

sedangkan peminat di sekolah swasta lebih sedikit. Akhirnya 

sekolah swasta kekurangan siswa, dan menjadikan swasta 

merupakan pilihan kedua setelah sekolah Negeri. Alasan utama 

adalah masalah biaya masuk sekolah dan iuran komite sekolah 

yang tinggi. Jika diambil perbandingan makan antara sekolah 

negeri dan swasta adalah dua kali lipat. Sebagai contoh di SMK 

Negeri 1 Samarinda uang masuk sekolah tahun 2005/2006 

sebesar Rp. 2.000.000,-  dengan uang komite perbulan sebesar 

Rp. 50.000,-. Sedangkan SMK Kesatuan 3 uang masuk sekolah 

sebesar Rp. 5.000.000,- dengan uang komite per bulan sebesar 

Rp. 100.000,-. Jika dilihat dari status sosial siswa maka siswa 

yang masuk sekolah kejuruan adalah kebanyakan mereka dari 

kalangan menengah, dan menegah ke bawah. Salah satu alasan 

adalah agar setelah lulus mereka dapat bekerja. Berbeda bagi 

mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi rata-rata 

mereka memilih sekolah di SMA. Sesuai dengan pendapat yang 
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dikemukakan oleh Indrajati Sidi bahwa lulusan SMK dipersiapkan 

untuk bekerja. Sebagai perbandingan di Jakarta atau daerah Jawa 

umumnya sekolah swasta merupakan sekolah favorit maka di 

Samarinda kelihatannya terbalik. Sebagai contoh sekolah 

pariwisata yang terkenal di Jakarta seperti Tarakanita, Jayawisata, 

merupakan sekolah swasta yang paling diminati, dibandingkan 

dengan sekolah negeri.  

Untuk sekolah negeri di Samarinda input yang masuk 

memang benar-benar mereka yang mulai dari awal sudah punya 

niat dan minat untuk masuk ke program keahlian usaha jasa 

pariwisata. Minat yang ada pada mereka dipengaruhi beberapa 

faktor diataranya adalah dorongan dari diri sendiri karena melihat 

peluang yang besar, dorongan dari luar karena melihat kondisi-

kondisi misalnya ikut teman, disuruh orang tua, ikut-ikutan dan 

sebagainya . Mereka yang mempunyai minat khusus kebanyakan 

ingin menggali lebih banyak tentang dunia pariwisata, selain itu 

mereka ingin fasih berbahasa asing. Salah satu keunggulan dari 

program keahlian usaha jasa pariwisata adalah penguasaan 

bahasa asing. Siswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan 

bahasa asing seperti Inggris dan Jepang atau yang lainnya. Tidak 

halnya dengan sekolah swasta seperti SMK Kesatuan 3 

Samarinda input yang masuk ada sebagian yang memang 

memilih sekolah ini, tapi kebanyakan siswa adalah sisa dari 

sekolah negeri karena tidak memperoleh jatah di negeri. Dilihat 

dari data penerimaan siswa baru tahun 2005/2006 siswa yang 

masuk program kehalian usaha jasa pariwisata hanya 7 orang dan 

sisanya adalah masuk program keahlian akomodasi perhotelan. 
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Tabel 15 
Penerimaan Siswa Baru SMK Kesatuan 3 Samarinda 

No Tahun Program UJP Program 
Perhotelan 

1. 2003/2004 40 40 

2. 2004/2005 30 35 

3. 2005/2006 - 40 

           Sumber : SMK Kesatuan 3 Samarinda 

Diharapkan dengan adanya sekolah dan program keahlian 

usaha jasa pariwisata dapat membantu mencetak tenaga-tenaga 

ahli dibidang pariwisata. Dengan adanya minat masyarakat yang 

masih besar terhadap pariwisata maka khususnya di daerah 

perkotaan maka perlu adanya  beberapa sosialisasi ke daerah-

daerah pinggirian untuk sosialisai tentang keberadaan sekolah 

pariwisata. Misalnya adanya sosialisasi ke kawasan Pampang, 

Makroman dan sebagainya sebagai kawasan yang bagus untuk 

dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Pada akhirnya 

mereka dapat mengembangkan kawasannya sesuai dengan 

pekembangan zaman. 

4. Analisis kesesuaian program keahlian usaha jasa pariwisata 
dengan dunia kerja ditinjau dari proses pembelajaran 
 

Pada analisis ini sesuai dengan rumusan masalah yang 

penulis kemukakan, maka pada proses menyangkut indikator yaitu 

: berbagai instrumen dan fasilitas pembelajaran, proses kegiatan 

belajar  baik teori maupun praktik, penilaian hasil belajar di 

sekolah maupun di industri.  

 Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan khususnya 

program keahlian usaha jasa pariwisata terdiri dari teori dan 

praktik.  Untuk kurikulum yang dijalankan sekarang ini edisi 99 dan 
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2004 dibagi menjadi  tiga kategori yaitu : 1) Kelompok normatif 

dengan mata diklat Pendidikan agama, penjaskes, pendidikan 

kewarganegaraan dan sejarah, dan bahasa dan sastra Indonesia. 

2) Kelompok Normatif terdiri dari mata diklat matematika, bahasa 

inggris, kewirausahaan, Komputer dan muatan lokal lainnya, 3) 

Kelompok Produktif adalah  mata diklat yang menjrus keprogram 

keahlian masing-masing. Untuk edisi 99 yang masih dipakai oleh 

kelas III sekarang ini ada 4 kompetensi dasar yang tertuang dalam 

program keahlian yaitu Usaha perjalanan wisata, pemanduan 

wisata, pelayanan informasi wisata dan penyelenggaraan acara 

khusus.  Sedangkan untuk  kurikulum 2004 mencakup 

32kompetensi yang harus diselesaikan oleh siswa yang tertuang 

dalam kurikulum tersebut. 

 Sebagai sekolah sentral, SMK Negeri 1 Samarinda menjadi 

perbandingan dari sekolah-sekolah lainnya yang ada di kota 

Samarinda. Kelangkapan sarana dan fasilitas sekolah salah satu 

faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran. Sebelum 

melakukan pengajaran dan pembelajaran guru harus 

mempersiapkan bahan serta instrumen-instrumen. Persiapan 

dilakukan dengan terlebih dahulu adanya in house training bagi 

guru. Guru mempersiapan rencana pengajaran, satuan 

pengajaran dan modul pembelajaran serta instrumen evaluasi 

sesuai dengan mata diklat yang dipegangnya.  

 Pembelajaran di SMK khususnya beberapa guru ada yang 

masih menggunakan metode lama dan ada juga yang sudah 

menggunakan modul sebagai bahan ajar. Penggunaan modul 

hanya sebagai penunjang bagi siswa namun dalam hal ini tetap 

siswalah yang harus dapat mengembangkan diri untuk mencapai 
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komptensi-kompetensi yang telah ditentukan.  Petikan observasi 

tanggal 17 Desember 2005 ”... Untuk guru yang mengajar kelas I 

dan II guru menggunakan modul sedangkan untuk guru kelas III 

tidak menggunakan modul.” Dari hasil observasi tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa memang dalam kurikulum edisi ’99 dan 

uji coba 2004 ada perbedaan.  

 Salah satu  masalah utama dalam pendekatan belajar-

mengajar adalah masalah perbedaan indivual. Kita memahami 

bahwa tidak semua wisawa dapat  mencapai dan menguasai 

kompetensi yang sudah ditentukan. Karena kalau dilihat dari 

karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi tentu akan terlihat 

sekali perbedaan siswa yang benar-benar menguasai dan yang 

belum faham dan harus mengadakan perbaikan kembali. 

Pengajaran individual bukanlah semata-mata pengajaran yang 

hanya ditujukan kepada seseorang saja, melainkan dapat saja 

ditujukan kepada sekelompok atau kelas. Dengan  perbedaan –

perbedaan masing-masing individu siswa diharapkan pengajaran 

itu memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa 

secara optimal.  

 Pada prinsipnya pembelajaran di SMK dapat berjalan 

dengan baik asal ada komitemen dan kerjasama antar beberapa 

pihak. Guru, kepala sekolah, tata usaha, dunia usaha, siswa, 

orang tua, pemerintah dan masyarakat yang  merupakan satu 

kesatuan yang terlibat dalam dunia pendidikan.  Untuk guru yang 

mengajar di program keahlian usaha jasa pariwisata khusus untuk 

produktif mereka semua adalah alumni dari Sekolah Tinggi 

Pariwisata Bandung yang notabene ilmu dan keterampilannya 

tidak diragukan lagi. 
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 Pengajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang 

baik. Salah satunya adalah guru mengerti dan faham tentang   

media yang digunakan dalam proses pengajaran. Guru dapam 

penyiapan media harus direncanakan dengan baik. Meskipun 

demikian, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa seorang 

guru memilih dalah satu media dalam kegiatannya di kelas atas 

dasar pertimbangan antara lain : 1) ia merasa sudah akrab 

dengan media itu, seperti papan tulis,2) ia merasa bahwa media 

yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan baik daripada 

dirinya sendiri misalnya diagram, 3) media yang dipilihnya dapat 

menarik minat dan perhatian siswa serta menuntunya pada 

penyajian yang lebih berstruktur dan terorganisasi. Pertimbangan 

ini diharapkan oleh guru dapat memenuhi kebutuhannya dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Media yang digunakan pada 

program keahlian usaha jasa pariwisata salah satu yang terbatas 

yaitu berupa fasilitas komputer online karena biayanya lumayan 

mahal. Untuk itu beberapa kendala terjadi dilapangan yaitu siswa 

kurang terampil dalam penanganan reservasi penerbangan. 

 Dalam pembelajaran di SMK guru dituntut untuk 

menerapkan 30% teori dan 70% sesuai dengan panduan 

kurikulum. Dengan konsep ini diharapkan siswa memiliki 

keterampilan yang lebih dibandingkan dengan ssiswa sekolah 

umum lainnya. Selain itu tingkat kemandirian siswa untuk 

kurikulum uji coba mulai diterapkan penggunaan modul sebagai 

bahan ajar. Hal ini mengacu pada pembelajaran tuntas atau 

mastery learning yang berpedoman pada kompetensi-kompetensi 

yang ada pada program keahlian masing-masing. Berdasarkan 

petikan wawancara tangal 17 Desember 2005, Responden : ...  
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Pembelajaran sudah menggunakan  modul sebagai bahan ajar. 

(guru SMK Negeri 1 Samarinda) 

Dengan adanya penggunaan modul bagi siswa diharapkan 

pembelajaran berbasis kompetensi dapat dilaksanakan sesuai 

dengan tuntunan dan  tuntutan. Penggunaan modul hanya salah 

satu bahan ajar yang digunakan. Selain itu bahan ajar yang lain 

masih banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa. 

 Proses pembelajaran didunia usaha dan dunia industri 

melibatkan perusahaan-perusahaan yan bergerak di dibidang jasa 

perjalanan wisata seperti biro perjalanan, agen perjalanan, 

maskapai, bandara dan hotel. Pada kelas II siswa mulai 

melaksanakan praktik sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

selama 4 bulan. Dalam pelaksanaannya masih ada siswa yang 

masih kesulitan dalam mencari tempat praktik. Salah satu sebab 

adalah kurangnya komunikasi antara sekolah dan perusahaan. 

Selain itu dilapangan juga ditemukan bahwa kurang sesuainya 

bidang pekerjaan yang diberikan.  Sebagai contoh siswa yang 

akan praktik industri di bidang penyelenggaraan acara khusus. 

Mereka datang ke hotel karena di hotel tersebut biasanya ada 

bagian yang khusus menangani masalah penyelenggaraan acara 

khusus seperti, acara pernikahan, ulang tahun, seminar, dan 

sebagainya. Siswa diterima praktik. Namun pada kenyataannya 

mereka ditempatkan bukan pada tempatnya di bagian event 

organizer namun di bagian yang bukan kompetensinya seperti di 

bagian housekeeping, loundry , dan food and beverage service. 

 Untuk kelas III pada program keahlian usaha jasa 

pariwisata masih diberlakukan ujian nasional sebagai syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan di SMK. Ujian terbagi menjadi dua 
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yaitu ujian produktif atau dikenal dengan istilah uji kompetensi. 

Kemudian ujian normatif dan adaptif yang terbagi menjadi ada 

ujian teori dan ujian praktik. Batas nilai kelulusan adalah 4,26 

untuk masing-masing mata diklat .  Nilai ujian nasional yang terdiri 

dari nilai matematika, bahasa Inggris, dan nilai bahasa Indonesia, 

rata-rata harus 4,50 sesuai dengan aturan dan ketentuan 

pedoman ujian nasional tahun 2005/2006. 

 Uji kompetensi dilakukan untuk mengukur kemampuan  dan 

keterampilan siswa dalam program keahlian yang dipilihnya. 

Untuk program keahlian usaha jasa pariwisata ada empat keahlian 

yang diujikan dimana siswa diperbolehkan untuk memilih sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Adapun keempat keahlian 

tersebut meliputi pembuatan paket dan perjalanan wisata, 

pemanduan wisata, pelayanan reservasi penerbangan dan 

penyelenggaraan acara khusus. Kegiatan uji kompetensi yang 

dilakukan melibatkan dunia usaha dan dunia industri sebagai 

verifikator internal . Pelaksanaan dimulai dengan pembuatan 

proposal , presentasi sampai pembutan laporan akhir. Dari hasil 

yang dilakukan semua dapat lulus dan dinyatakan kompeten dan 

memperoleh nilai diatas tujuh.  

 Pihak sekolah sebagai penyelenggara ujian nasional yang 

termasuk didalamnya yaitu penyelenggaraan  uji kompetensi bagi 

siswa sesuai dengan program keahliannya. Sesuai dengan 

ketentuan bahwa yang berhak untuk menjadi penguji adalah orang 

yang kompeten di bidangnya dengan bukti bahwa orang tersebut 

telah memiliki sertifikasi assesor. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh 

lembaga sertifikasi yang sudah ditunjuk dan resmi. Khusus di 

Samarinda sekolah mengalami kesulitan untuk mencari tenaga 



 

   

92 

 

 

 

 

verifikator atau assesor. Karena masih belum adanya lembaga 

dan orang yang memiliki sertifikasi untuk program keahlian usaha 

jasa pariwisata. Sehingga sebagai pengganti disesuaikan saja 

dengan perusahaan ditempat yang ada di Samarinda. Walaupun 

masih belum memenuhi standar dan masih belum maksimal 

namun sudah dapat berjalan dengan baik. Alhasil bahwa 

pengakuan industri terhadap sertfikasi yang dibuat masih belum 

mendapat kepercayaan penuh. Dalam hal ini tentu keterlibatan 

asosiasi biro perjalanan mempunyai andil yang besar seperti 

halnya  PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran seluruh 

Indonesia) yang selalu eksis dalam berbagai hal. 

 Tahap akhir ujian yaitu mengikuti ujian nasional untuk tiga 

mata diklat yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 

matematika. Berbagai persiapan dilakukan dalam upaya sukses 

ujian ini. Hasilnya sangat menggembirakan. Semua dinyatakan 

lulus. Namun demikian pihak sekolah tidak merasa puas, karena 

dibalik penyelenggaraan ujian nasional ini ada masalah penting 

yang harus mendapat perhatian dari semua pihak. Masalahnya 

adalah bahwa seolah-olah sekolah beranggapan tiga mata diklat 

yang diujikan itu merupakan penentu keberhasilan siswa. Dalam 

hal ini perlu adanya perhatian dari kalangan pendidik berkaitan 

dengan penyelenggaraan ujian nasional yang menurut penulis 

tidak sesuai.  

5. Analisis kesesuaian program keahlian usaha jasa pariwisata 
dengan dunia kerja ditinjau dari produk/lulusan 
 

Setiap tahun Sekolah Menengah Kejuruan mengeluarkan 

produknya berupa tenaga ahli di level madya seseuai program 

keahliannya masing-masing. Setaip sekolah memiliki target 
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masing-masing disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari tenaga 

kerja yang tersedia. Artinya sekolah juga ikut bertanggung jawab 

bagaimana produk atau lulusan ini dapat tersalurkan sesuai 

dengan bidang kerjanya. Jadi untuk perimaan dan pembukaan 

program keahlian seyogyanya diperhitungkan juga dengan tingkat 

kebutuhan daerah tersebut. 

 Untuk lulusan program keahlian usaha jasa pariwisata SMK 

sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ada beberapa yang 

menjadi permasalahan  dilapangan diantaranya adalah : 1) 

persaingan  dan terbatasnya tenaga kerja di bidang tertentu, 2) 

lulusan bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya, 3)Kurang 

andilnya asosiasi yang membidangi program keahlian usaha jasa 

pariwisata khususnya asosiasi perusahaan perjalanan dan 

pemandu wisata serta lainnya yang terkait, 4)sertifikat uji 

kompetensi yang kurang mendapat perhatian. Faktanya bahwa 

ada siswa program keahlian usaha jasa pariwisata yang bekerja di 

swalayan, pertokoan, dan sebagainya yang disebabkan 

terbatasnya lapangan kerja dan banyaknya pesaing yang ada. 

Sealin itu juga peran asosiasi yang  terkait langsung dengan 

progam ini kurang aktif dan bahkan kurang dukungannya, 

sehingga sekolah perlu mandiri dan mengupayakan langsung ke 

perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya. 

 Fakta diatas membuktikan bahwa sekarang ini semuanya 

bahkan program keahlian lainpun sama permasalahannya. Ini 

artinya perlu adanya kerja keras mengapa ini terjadi pada dunia 

pendidikan . Bertolak dari itu semua tentu harus dikaji lagi dari 

proses awal sampai lulus dan perlu  beberapa yang  harus di 

benahi. 
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 Perkembangan pariwisata di kota Samarinda semakin hari 

semakin berbenah diri. Diakui bahwa sektor utama khususnya 

untuk Kalimantan Timur masih mendominasi minyak dan gas 

bumi, kayu dan batubara. Namun jika dilihat dari hasil exploitasi 

sampai sekarang tentu yang namanya hasil bumi dan hutan lama 

kelamaan akan berkurang dan habis. Dibandingkan dengan 

pariwisata sepertinya tidak pernah habis selama manusia masih 

punya keinginan untuk bertamasya atau rekreasi. Apalagi jika 

tenaga-tenaga yang bekerja dibidang pariwisata kreatif untuk 

memanfaatkan sumber alam sebagai daya tarik wisata.  

Pemikiran-pemikiran dari tenaga pariwisata yang kreatif akan 

memberikan kemajuan yang berarti dalam bidang pariwisata. 

Kutipan Wawancara tanggal 12 Desember 2005, 

   Responden : ... lulusannya lumayan diterima di 
industri. 

   ( Guru SMK Kesatuan 3 Samarinda) 
  
   Kutipan Wawancara tanggal  17 Desember 2005, 
 
   Responden : ... Lulusan kami ada yang kuliah , 

bekerja dan lain-lain 
   (Guru SMK Negeri 1 Samarinda) 
 
   Dari hasil wawancara yang dilakukan jelas terlihat bahwa 

rata-rata lulusan program keahlian usaha jasa pariwisata 

mendapat tempat di industri walupun masih ada yang belum 

sesuai dengan keahliannya. Untuk di SMK Negeri 1 Samarinda 

data lulusan alumni program keahlian usaha jasa pariwisata dapat 

dilihat bahwa dari siswa yang lulus terakhir yang sudah bekerja 10 

orang, melanjutkan studi 25 orang dan sebanyak 34 orang lain-

lain seperti khursus,  berkeluarga, dan pengangguran. Untuk di 
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SMK Kesatuan 3 Samarinda 80% siswanya bekerja dan 

melajutkan pendidikan. 

 Salah satu indikator keberhasilan sekolah adalah 

lulusannya dapat bekerja  atau melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi. Sekolah yang sperti ini diharapkan mampu untuk bertahan 

dan merupakan sekolah yang perlu mendapat perhatian 

khususnya dari pemerintah kota Samarinda.  

6. Analisis Kendala-kendala yang dihadapi  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kendala yang 

mendominasi adalah dalam proses pembelajaan .  Untuk 

kurikulum edisi ’99 dan edisi  uji coba 2004 ada perbedaan yang 

mendasar dimana edisi 2004 sepertinya lebih menuntut guru 

untuk administrasi pengajaran. 

 a) Proses pembelajaran 

Kendalanya ada beberapa guru yang masih belum siap 

sehingga pengajaran yang diberikan masih metode lama. Hal ini 

disebabkan pemahaman kurikulum uji coba 2004 masih belum 

terliasisasi dengan baik. Untuk penyelenggaraan teori dikelas guru 

kesulitan dalam mencari bahan untuk kurikulum 2004. Begitu juga 

dengan praktik fasilitas CRS masih belum ada sehingga 

aplikasinya di industri masih kurang optimal. 

 b) Praktik industri  

Kendala lain adalah masalah praktik industri siswa. 

Kegiatan praktik sesuai dengan tuntutan kurikulum minimal 4 

bulan dan kendala sekolah kadang-kadang tempat praktik mereka 

hanya bisa melaksanakan praktik selama 3 bulan.  Di Samarinda 

khususnya bidang keterampilan yang ditonjolkan pada biro 

perjalanan hanya masalah reservasi dan penerbitan tiket saja, dan 
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yang bergerak dalam bindag tour sangat terbatas, dan pada 

akhirnya kebanyakan kompetensi yang dimiliki siswa lebih 

mendominasi reservasi dan penerbitan tiket. Kompetensi yang lain 

seperti penyelenggaraan tour, pemanduan wisata dan 

penyelenggaraan acara khusus sangat terbatas sekali dan jarang 

diterapkan oleh siswa khususnya pada uji kompetensi. 

Penyebabnya adalah di industri masih terbatas bidang pekerjaan 

dan pelaku bisnis ini relatif sedikit. Kenyataan siswa praktik 

industri didunia kerja kadangkala di temukan hal-hal yang tidak 

relevan dengan yang semestinya. Misalnya pekerjaan siswa tidak 

sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini disebabkan 

tempat praktik yang terbatas untuk praktik keahlian usaha jasa 

pariwisata. 

 c) Penempatan lulusan   

Kendala terakhir yaitu masalah penempatan tenaga kerja 

dan pencarian pekerjaan yang sesuai dengan bindang keahlian 

siswa atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Almuni  susah 

mendapatkan pekerjaan . Walupun dapat pekerjaan ada yang 

tidak relevan atau tidak sesuai dengan keahliannya. Penyebab 

utama saingan yang terlalu banyak dan terbatasnya bidang 

pekerjaan yang ada khususnya yang ada di kota Samarinda. 

7. Evaluasi kesesuaian program keahlian UJP dengan Lapangan 
kerja 

Data hasil wawancara dengan ketiga sumber  yakni alumni,  

guru dan pengguna, dapat peneliti sajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 16 
Data Evaluasi hasil dari  Alumni 

 

Indikator Hasil 

Responden 

KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Pelajaran di sekolah Sesuai √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

   sesuai dengan bidang                         

   Pekerjaan                         

2. Peluang kerja dibida Sulit √ √ √ √ √ √ √ √ √     

    Paring pariwisata                         

3. Perbedaan praktik di Sama √ √ √ √ √   √ √   √   

    sekolah dengan indst.                         

4. Siap kerja Keterampilan                        

5.Kendala yang dihadapi Tidak ada √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

                          

Sumber : Olahan Data Penulis 

Tabel 17 
Data Evaluasi Hasil dari Guru 

Indikator Hasil 

Responden 

KET 1 2 3 4 5 6     

1. Kebutuhan tenaga kerja Diperlukan √ √ √ √ √ √       

2. Sinkronisasi kurikulum                    

   Dengan DUDI Ada √ √  √  √  √  √        

3. Pemahaman siswa Dapat √ √ √ √ √ √       

   Terhadap materi Memahami                   

4. Bagaimana pembelaja- Baik √ √ √ √ √  √       

    Ran secara umum                    

5. Adakah kesulitan                    

    Yang dihadap Ada √ √ √ √ √ √       

                    

Sumber : Olahan Data Penulis 

Tabel 18 
Data Evaluasi Hasil dari  Pengguna 

 

Indikator Hasil 

Responden 

KET 1 2 3 4 5      

1. Input yang bekerja  

Lulusan dari  
SMK 
khususnya 
program UJP √ √ √ √ √        
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2.Lingkungan kerja 
Kondusif dan 
stabil √  √  √  √  √         

3. Proses 
Standar 
operasional √  √ √  √  √         

4. Hasil yang diperoleh Meningkat √ √ √ √ √        

5. Kendala-kendala Tidak ada √  √  √  √  √         

    Yang di hadapi              

    Perusahaan                   

Sumber : Olahan Data Penulis 

 Data yang peneliti olah adalah dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan alumni, guru dan pengguna lulusan. Data ini peneliti 

susun dan simpulkan sesuai dengan jawaban dari masing-masing item 

peertanyaan dan hasil jawaban dari responden. 

 

B. PEMBAHASAN 

Sesuai dengan temuan masalah yang ada dilapangan maka 

peneliti akan mengulas tentang pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Ada beberapa temua penelitian yang menjadi dasar pemikiran 

peneliti antara kesesuaian program keahlian usaha jasa pariwisata 

dengan lapangan kerja di samarinda.   

Dilihat dari dudut pandang konteks sepertinya kondisi lingkungan 

Samarinda sangat mendukung dalam keberlanjutan program keahlian 

usaha jasa pariwisata. Untuk itu hanya perlu di benahi fasilitas dan 

dukungan penuh dari semua pihak agar dapat berjalan dengan baik. 

Dari sudut pandang input masalah yang muncul adalah ada 

beberapa siswa yang standar nilainya masih kurang dan dibawah dari 

program khealian lainnya. Ini seharusnya diupayakan untuk lebih 

promosi lagi sehingga masyarakat tahu dan mengerti keberadaan 

program keahlian usaha jasa pariwisata.  Dikhawatirkan bahwa jika input 

yang masuk standar nilai dibawah tentu akan mengalami kesulitan dalam 
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proses pembelajarannya, dan akhirnya outpurt yang diharapkan industri 

tidak sesuai. 

Dalam proses pembelajaran salah satu hal utama adalah 

keberadaan kurikulum. Kurikulum yang sudah diterapkan adalah 

kurikulum edisi 99 yang tinggal diujung penyelesaian yang sekarang ini 

masih digunakan oleh kelas III. Untuk kelas I dan II sudah menggunakan 

kurikulum ujicoba 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis 

kompetensi. Masalah utama sekarang ini adalah guru-guru direpotkan 

dengan kurikulum 2004 ini, pasalnya penerapannya dan yang mengerti 

masih terbatas sekali. Akhirnya pembelajaran tetap saja seperti yang 

lalu-lalu. Untuk itu beberapa panduan dalam pembelajaran berbasis 

kompetensi harus dipahami oleh semua guru agar dapat melaksanakan 

dengan sebaik-baiknya.  

Dalam pembelajaran dimana melibatkan modul sebagai bahan 

ajar, siswa sepertinya tidak bisa terlalu dilepas dengan modul tersebut. 

Untuk itu guru harus pandai-pandai untuk mengkombinasi bahan ajar 

yang lainnya sehingga pembelajaran dapat diterima oleh siswa.  Modul 

hanya sebagai salah satu pelengkap saja. Pendekatan dilakukan secara 

individual kepada siswa sehingga hasil yang capai dapat optimal. 

Sarana yang masih terbatas seperti untuk komputer online dan 

sarana trasportasi untuk pemanduan harus dicarikan solusinya dengan 

sering-sering membaut proposal dan berkoordinasi dengan dinas 

pendidikan sebagai induk dari sekolah-sekolah yang ada di propinsi 

kalimanan Timur. Maslah dana merupakan hal yang sangat sensitif 

sekali, karena untuk kearah sana perlu adanya kerja keras dari sekolah 

masing-masing. 
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Bagi siswa yang kesulitan dalam belajar perlu adanya 

penagananan khusus atau istilah lainnya adalah remidi bagi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar.    

Selanjutnya dalam praktik industri siswa masih terkendala dengan 

tempat praktik yang sangat terbatas, untukitu seyogyanya harus di tinjau 

ulang tanggal dan waktu penempatan jangan sampai benturan dan 

rebutan bagi masing-masing instansi. Dengan adanya koordinasi yang 

baik akan memberikan jalan keluar yang baik pula. Pihak perusahaan 

diingatkan kembali peran serta masyarakat dalam ikut serta 

mencerdasakan anak bangsa. Bukan hanya tanggung jawab sekolah 

saja. Ini wajib di tegaskan kembali kepada perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pariwisata. Jadi tidak ada lagi kedengarannya 

penolakan dari perusahaan terhadap siswa yang akan melaksanakan 

praktik industri.  

Serangkaian ujian berupa uji kompetensi dan ujian nasional 

merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan. Masalahnya ujian ini harus 

ditempuh oleh siswa. Apabila uji kompetensi tidak memenuhi standar 

nilai maka siswa yang brsangkutan tidak mendapat sertipikasi. Kendala 

yang kdihadap sekolah dalam penyelenggaraan ini yaitu masih belum 

tersedianya lembaga sertifikasi program keahlian usaha jasa pariwisata 

di Samarinda. Jadi untuk penanganannya di serahkan kepada industri 

pasangan. Untuk pengujian  tentu saja terbatas pada keterampilan yang  

dimiliki oleh karyawan institusi pasangan. Semestinya adalah asesesor 

yang dusah mendapat sertifikasi. Mendatang  akan diaupaakan ke arah 

sana dengan mengajukan berbagai proposal dan pelatihan. 

Ujian nasional seharusnya jangan hanya tiga mata pelajaran yang 

dijadikan standar. Untuk kejuruan seharusnya adalah bidang 

kejuruannya. Kalau perlu ditidak usah ada ujian nasional kalau 
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merugikan beberapa pihak. Dengan demikian siswa tidak merasa 

terbebani dengan kondisi ini. 

Dalam pemasaran prouduk, lulusan dibekali dengan program-

program kemadirian dan kewirausahaan  sehingga tidak terlalu berharap 

mencari lowongan kerja , tapi justru menciptakan lowongan pekerjaan. 

Hal ini di harapkan dapat menambah angka pengangguran yang semakin 

tahun semakin bertambah.  

Dalam pembahasan ini peneliti mencoba mengulas data dengan 

triangulasi  yang mencakup dua sisi yaitu triangulasi dari sumber data  

dan triangulasi dari metode dan teknik pengumpulan data.  

Sebagai pendidik guru merupakan orang yang terdepan dalam 

menghadapi siswa. Guru merupakan orang tua kedua bagi siswa 

khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu sumber yang penulis 

ambil mewakili penyelenggara pendidikan, khususnya di SMK.  Guru 

bertugas memberikan materi kepada siswa, mendidik siswa agar menjadi 

orang yang berakhlak, mentrasfer ilmu dan keterampilan kepada siswa. 

Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga 

kependidikan. Dari hasil penelitian terhadap guru tentang kesesuaian 

program keahlian usaha jasa pariwisata yang ditinjau dari empat apek 

sudut pandang dapat disimpulkan bahwa secara umum program keahlian 

usaha jasa pariwisata terus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan agar 

kualitasnya lebih meningkat lagi. Dan segala kekurangan baik fasilitas 

maupun sarana lainnya agar dapat dilengkapi agar sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja. Hal ini didukung oleh pengguna lulusan 

program keahlian usaha jasa pariwisata baik di biro perjalanan, hotel, 

travel agent, maskapai penerbangan maupun tempat lainnya.  Secara 

umum mereka mengemukakan bahwa sangat terbantu oleh lulusan 

program keahlian usaha jasa pariwisata. Mereka merasa terbantu sejak 
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siswa melaksanakan praktik industri, sampai diangkat jadi karyawan. 

Berbagai alasan timbul yaitu : siswa sudah familiar dengan dunia kerja, 

siswa sudah terampil sesuai dengan program keahliannya dan bidang 

kerjanya. Apalagi siswa yang pernah magang di tempat tersebut 

biasanya langsung diterima bekerja. Disisi lain sumber data yaitu alumni 

yang bekerja pada industri pariwisata tangapan mereka beragam. Ada 

yang mudah mendapat pekerjaan bahkan ada yang bilang sangat susah 

mendapat pekerjaan. Salah satu faktor adalah banyaknya saingan dan 

unsur lainnya. Untuk itu mereka menginginkan adanya pengembangan 

dan penyaluran tenaga kerja sesuai dengan program keahlian masing-

masing. Dilihat dari ketiga sumber diatas bahwa semua pihak masing-

masing punya kepentingan. Guru yang mendidik siswa, siswa mau 

bekerja dan pengguna jasa memerlukan tenaga kerja.  Untuk program ini 

kebetulan salah satu program yang langka tentu saja masih diperlukan. 

Apalagi menghadapi PON 2008 yang akan datang salah satu tenaga 

yang diperlukan adalah tenaga dibidang pariwisata. 

 Dari hasil penelitian di lapangan dengan metode wawancara 

bahwa dilihat dari segi input di sekolah tidak ada masalah yang teralu 

signifikan karena dari dua sekolah yang penulis amati ternyata program 

usaha jasa pariwisata masih ada peminatnya khususnya di negeri. 

Artinya masyarakat masih menaruh perhatian yang besar terhadap 

perkembangan dan pengembangan pariwisata khususnya di kota 

samarinda. Hal ini didukung oleh pihak industri bahwa mereka 

membutuhkan tenaga-tenaga yang kompeten dibidangnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Davis (1980) yang pada intinya mengemukakan  

bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk membentuk sikap, 

memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Tentu saja 

SMK merupakan salah satu sekolah yang relevan sekali dengan 
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pendapat Davis diatas.  Dewasa ini ada anggapan  dan pendapat bahwa 

mendidik san melatih siswa yang dapat siap pakai terjun dalam dunia 

kerja merupakan salah satu tujuan yang dianggap paling relevan dalam 

dunia pendidikan. Pendapat ini sebenarnya tidaklah seluruhnya benar 

bahwa fungsi pendidikan semata-mata hanya untuk menyiapkan calon 

tenaga kerja yang siap pakai pada berbagai lapangan pekerjaan. Untuk 

SMK Jelas bahwa tujuannya adalah untuk bekerja, tapi bagi SMA lebih 

terfokus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebnarnya 

para pendidik sudah lama mengetahui bahwa pendidikan haruslah 

sesuai dengan lapangan pekerjaan.  Hal senada diperkuat oleh Spencer 

(1963) memadukan pendidikan dan upaya untuk memperoleh 

penghidupan yang merupakan salah satu tujuan persekolahan. Dari 

kondisi ini peneliti menyimpulkan bahwa untuk SMK  merupakan sekolah 

yang dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat khususnya bagi 

mereka yang ingin bekerja. Terlebih pada program keahlian usaha jasa 

pariwisata diharapkan memberi peluang dan pekerjaan yang sesuai agar 

kepariwisataan dapat berjalan sesuai dengan roda perkembangan 

zaman. 

Kesimpulan dari hasil observasi yang penulis temukan ternyata 

sesuai dengan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan.  Dari 

kedua metode tersebut di sempurnakan melalui hasil diskusi dengan 

pakar dibidang biro perjalanan dimana penulis menulis notulen dengan 

intisari sebagai berikut : 

Tanggal 30 Desember 2005 dengan karyawan  (Dinas Pariwisata 

seni dan budaya Propinsi Kalimantan Timur)  dan pemilik Travel (Daya 

Borneo Wisata) yaitu : 1)Perlu adanya sinkronisasi dan pendekatan lebih 

awal. Artinya antara sekolah dan industri harus ada komitemen awal 

dimana keduanya saling menguntungkan. Sekolah sebagai 
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penyelenggara pendidikan tidak bisa berkembang sendiri. Begitu juga 

dengan perusahaan, sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap 

dunia pendidikan. 2)Langkah awal input harus bagus agar output yang 

dihasilkan juga akan bagus. Perusahaan minta yang ideal dan kompeten 

untuk itu perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah.  3)Seharusnya lebih 

awal harus ada komitemen. Pengeluaran sertifikat harus diseleksi lebih 

ketak, jadi tidak sembarang orang dan hanya mereka yang kompeten 

saja yang berhak mendapatkan. Asosiasi yang terkait harus memberikan 

dukungan yang penuh terhadap hal ini. 4)Pariwisata berkembang sesuai 

dengan lajunya pertumbuhan ekonomi. Selagi orang masih memerlukan 

rekreasi pariwisata tidak akan pernah berhenti. Orang-orang yang 

bergerak di dunia pariwisata membutuhkan tenaga  yang ahli 

dibidangnya. Untuk program keahlian usaha jasa pariwisata masih 

memberikan peluang kerja yang lumayan, apalagi menjelang PON 2008. 

5) Seharusnya industri dan sekolah saling  mendukung dan kerjasama 

untuk perkembangan bidang keahlian usaha jasa pariwisata.  

Dari hasil triangulasi metode maka terlihat jelas ketiganya sangat 

mendukung sekali terhadap kemajuan program keahlian usaha jasa 

pariwisata dan dinilai bahwa program ini dilanjutkan dengan dukungan 

dari berbagai elemen masyarakat. Kemajuan ini  merupakan tanggung 

jawab kita bersama untuk kecerdasan anak bangsa . 

Untuk lebih memperjelas hasil penelitian maka peneliti 

menguraikan dalam venn diagram sebagai berikut : 
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Gambar 2 
Diagram Venn Tentang Kesesuai program UJP dengan 
Lapangan Kerja 

 

 

Keterangan : 
Alumni 
1. MT  (Materi sesuai sekolah dan industri) 
2. PK (Peluang kerja) 
3. PR (Praktik) 
4. SK (Siap kerja) 
5. KN (Kendala) 
 
Guru 
6. KT (Kebutuhan tenaga kerja) 
7. SI (Sinkronisasi kurikulum) 
8. PS (pemahaman siswa) 

Alumni 

 

Sekolah/G

uru 

Pengguna 



 

   

106 

 

 

 

 

9. PB (proses pembelajaran) 
10. KN (kesulitan yang dihadapi) 
 
Pengguna 
11. IN (input yang bekerja) 
12.  LI (lingkungan kerja) 
13. P (proses) 
14. H (hasil yang dicapai) 
15. KN (kendala yang dihadapi) 
 

Dari diagram venn diatas terlihat bahwa ada beberapa keseuaian 

yaitu materi yang ada disekolah dengan pekerjaan yang ada di industri, 

kegiatan praktik baik dilakukan disekolah maupun di industri sama-sama 

sesuai dimana realisasinya pada kegiatan praktik industri, Kreteria unjuk 

kerja di sekolah dan industri, Kebutuhan tenaga pariwisata yang saling 

membutuhkan, dan proses pembelajaran yang melibatkan sekolah, dan 

masyarakat (industri) sebagai bentuk keperdulian terhadap pendidikan 

melalui berbagai kerjasama. Keterlibatan antara sekolah dan industri  

yaitu  sinkronisasi kurikulum  yaitu penyesuaian kurikulum antara 

kurikulum di sekolah dengan bidang kerja di industri setempat sehingga 

sesuai dan seimbang. 

 Dari diagram venn diatas dapat peneliti uraikan sebagai berikut : 

1) Anggapan yang sama 

 Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan simpulkan maka 

ada kesamaan  pandangan antara alumni, pihak sekolah (guru), dan 

pengguna. Materi pelajaran sekolah dan industri sesuai dengan 

kebutuhan. Sekolah membuat sinkronisasi kurikulum dengan pasangan 

institusi lokal sehingga saling terkait. Siswa yang melakukan praktik di 

industri menerapkan teori yang sudah dipelajari di sekolah. Karena 

adanya sinkronisasi tadi maka siswa tidak banyak mendapat kesulitan 

didalam praktik industri. Kesiapan kerja dipersipakan oleh siswa dan 



 

   

107 

 

 

 

 

sekolah sehingga untuk kebutuhan tenaga kerja ketiganya saling terkait. 

Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SMK melibatkan 

institusi pasangan dengan harapan siswa dapat lebih terampil dari segi 

praktik dan mempunyai pengalaman kerja melalui praktik industri. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Miarso yang pada intinya dengan adanya 

sekolah kejuruan pihak dunia industri dan bisnis yang langsung 

berkepntingan dengan adanya tenga kerja profesional mereka akan 

sangat terbantu dan dengan adanya  keterkaitan dan kesepadanan maka 

paling tidak  dalam tahap belajar siswa akan memperoleh pengalaman 

lapangan.  

2) Anggapan yang serupa 

 Antara sekolah dan pengguna adanya keserupaan yaitu 

sinkronisasi kurikulum. Pihak sekolah dan industri memang harus 

bekerjasama dalam menyempurnakan kurikulum yang ada di sekolah. 

Adanya pertemuan antara kedua belah pihak agar materi yang diajarkan 

di sekolah dapat di praktikan di dunia industri. Sekolah dan Alumni 

menyangkut masalah pemahaman siswa pada waktu belajar di kelas. 

Untuk pemahaman ini tergantung dari guru yang memberikan materi 

sampai sejauhmana respon dari siswa. Antara alumni dan pengguna 

menyangkut peluang kerja dan input yang bekerja. Pihak perusahaan 

tentunya tidak sembarangan merekrut karyawan dalam mengisi peluang 

kerja. Mereka biasanya menyeleksi atau merekrut langsung siswa yang 

pernah praktik industri di perusahaan mereka. 

3) Anggapan yang berbeda 

 Yang berbeda dari masing-masing sumber yaitu kendala yang 

dihadapi oleh masing-masing sumber. Pihak sekolah mempunyai 

kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Begitu juga dengan alumni dan pengguna mereka juga 



 

   

108 

 

 

 

 

mengalami kesulitan dan kendala yang berkaitan dengan keberadaan 

mereka. Selain itu pihak pengguna memiliki karakteristik sendiri, 

misalnya  lingkungan kerja, proses, dan hasil yang dicapai. Semuanya 

hanya dapat di lihat di industri karena sifatnya nyata bukan simulasi. 

 Dari berbagai kendala yang dihadapi beberapa solusi dapat 

diterapkan sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam proses 

pembelajaran di Sekolah kendala yang dihadapi menyangkut : kurikulum, 

bahan ajar dan fasilitas pendukung pembelajaran. Perubahan kurikulum 

dari edisi revesi ’99 ke kurikulum 2004 banyak mengundang konroversi di 

kalangan tenaga pengajar. Ada yang setuju mengikuti dan ada juga yang 

tidak setuju dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang paling 

banyak di lontarkan adalah kurikulum uji coba 2004 sangat menuntut 

guru untuk lebih berkreasi  dan inovatif, dan seperti terlalu memberatkan 

guru baik dari segi administrasi maupun dari segi lainnya. Untuk itulah 

kurikulum yang paling baik adalah kurikulum yang melibatkan industri 

lokal dengan adanya sinkronisasi kurikulum antara sekolah dan 

perusahaan. Diharapkan kedua belah pihak duduk bersama yang 

difasilitasi oleh dinas pendidikan kota.  

 Guru dalam menentukan bahan ajar harus disesuaikan dengan 

materi yang diberikan . Disini dituntut kreativitas dan inovasi seorang 

guru. Jangan hanya mengharapkan dari bahan ajar yang ada namun 

harus berusaha untuk mencari dan dapat menentukannya dengan tepat. 

Salah satu bahan ajar yang dibuat oleh guru adalah modul, namun 

karena keterbatasan beberapa hal maka hanya sebagian saja mata diklat 

yang dapat dibuat modulnya. Artinya siswa juga harus diarahkan dan 

dibimbing sehingga dapat belajar dengan benar. Untuk contoh modul 

peneliti lampirkan pada tesis ini. 
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 Keterbatasan tempat praktik industri bagi siswa yang sesuai 

dengan program keahliannya menjadi kendala sekolah. Karena  siswa 

yang praktik tidak hanya dari SMK saja tapi dari sekolah dan akademi 

lainnya. Akhirnya sekolah kesulitan untuk menempatkan siswa. Salah 

satu alternatif adalah melihat musim-musim praktik dan diusahakan 

jangan sampai bersamaan sehingga tempat tidak menjadi rebutan. Pada 

perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata khususnya di Biro 

perjalanan atau maskapai penerbangan hendaknya jangan terfokus pada 

penjualan tiket saja.  Usaha yang lain juga harus dikembangkan seperti 

tour, paket konvensi dan sebagainya. Pihak asosiasi biro perjalanan 

mempunyai wewenang khusus dan andil dalam mengerakan usaha – 

usaha yang lain sehingga siswa praktik tidak terfokus pada penjualan 

tiket pesawat saja. Apalagi mejelang PON 2008 nanti kebutuhan akan 

biro perjalanan akan sangat terasa. Sekarang ini sesuai dengan data dari 

dinas pariwisata kota Samarinda ada 53 Biro dan agen perjalanan yang 

ada di kota Samarinda.  Hotel bintang dan non bintang berjumlah 43 

hotel yang juga diharapkan dapat membantu terselenggaranya kegiatan 

tersebut. 

 Penempatan lulusan SMK khususnya pada program keahlian 

usaha jasa pariwisata masih belum sesuai, salah satu faktor adalah 

banyaknya saingan dan sulitnya mencari pekerjaan. Dalam hal ini adalah 

yang lebih kompeten untuk mengarahkan adalah bursa kerja kerja 

sekolah. Bagian ini harus pro aktif untuk menyalurkan lulusannya dengan 

berbagai pendekatan.  Mengikuti kegiatan – kegiatan di dinas tenaga 

kerja, menawarkan lulusan ke perusahaan-perusahaan biro perjalanan 

dan sebagainya.  Dengan kata lain bahwa lulusan yang akan dipasarkan 

memang sudah memenuhi standar sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 
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 Kesimpulan akhir dari hasil evaluasi kesesuaian program keahlian 

usaha jasa pariwisata yang peneliti lakukan dapat dikemukakan bahwa 

pada prinsifnya sudah sesuai antara program keahlian usaha jasa 

pariwisata dengan lapangan kerja di Samarinda. Program ini dilanjutkan 

karena dirasakan masih sangat diperlukan tenaga-tenaga profesional di 

bidang pariwisata. Selain itu perlu peningkatan kerjasama antara pihak-

pihak terkait sehingga adanya keterkaitan dan tanggung jawab bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ditinjau dari empat sudut pandang keseuaian program keahlian usaha 

jasa pariwisata dengan lapangan kerja dapat disimpulkan sebagai berikut  

1. Dilihat dari segi konteks kesesuaian program keahlian dengan 

lapangan      kerja bahwa faktor-faktor ekternal sangat mendukung. 

Dilihat dari segi lingkungan dan keberadaan wilayah Samarinda 

memiliki kawasan yang sangat strategis. Untuk pengembangan 

kepariwisataan memiliki peluang yang banyak karena kekayaan dan 

keragaman budaya yag ada di Kalimantan Timur.  Sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan mempertimbangkan pembukaan program 

keahlian usaha jasa pariwisata sebagai langkah awal untuk 

mengembangkan kepariwisataan di kota Samarinda. Dengan melihat 

berbagai faktor penting dan kepentingan-kepentingan  khusus seperti 

menjelang PON 2008 sebagai tuan rumah dan sebagainya. 

2. Input siswa yang masuk ke program keahlian usaha jasa pariwisata 

bervariasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punyai. Untuk 

sekolah negeri masih gampang memperoleh input yang bagus sesuai 

standar dibandingkan sekolah swasta. Input alumni yang bekerja 

kebanyakan adalah dari alumnus program keahliasn usaha jasa 

pariwisata. Pada kenyataanya bahwa memang siswa yang pernah 

prakik induatri di tempat tersebut kemudahan untuk bkeejrsa dan 

bahkan peluang untuk bekerja sangatbesar, selain mereka memiliki 

kerterampilan mereka juga sudah menguasai teknik pelayanan tamu. 

3. Proses Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan untuk program 

keahlian usaha jasa pariwisata mempunyai dua kurikulum sebagai 
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acuan dalam pembelajaran. Kurikulum edisi 99 dan kurikulum uji coba 

2004 yang berfokus pada kompetensi. Metode dan pengajaran yang 

disampaikan beragama sesuai dengan karakteristik materi dan guru 

yang menyampaikan. Pada program keahlian usaha jasa pariwisata 

masih menggunakan konsep  belajar di dua tempat yaitu sekolah dan 

industri untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuan 

siswa. Pada proses pendidikan dibantu dengan bahan ajar seperti 

modul untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi sesuai 

dengan kompetensi  yanga ada. Untuk media pembelajaran sekolah 

masih belum mempunyai sistem komputer on line untuk reservasi 

penerbangan. Program ini lumayan mahal dan perlu ada instruktur 

khusus dalam mengoperasikan. Praktik induatri merupakan bagian 

dari pembelajaran di SMK dilaksanakan di beberapa tempat se[perti 

Biro perjalanan, Agent perjalanan, maskapai penerbangan, hotel dan 

bandara. Kendala yang dihadapi maksih ada perusahaan yang masih 

belum bisa menerima siswa praktik karena berbagai alasan. Pada 

akhir studi si SMK siswa di hadapkan dengan uji kompetensi untuk 

prosuktif dan ujian nasional untuk mata diklat normatif dan adaptif. 

Siswa harus dapat mencapainilai 7.00 untuk produktif dan 4, 25 untuk 

semua mata diklat. Apabila siswa dapat menempuh dengan standar 

tersebut maka ia dinyatakan lulus. Masalah yang timbuldalam 

pembelajaran adalah masih ada beberapa guru yang mesih 

menggunakan cara-cara lama. 

4. Produk dari sekolah adalah lulusan yang siap bekerja atau 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada beberapa hal yang 

menjadi permasalahan dalam output yaitu : 1) Pekerjaan yang 

diperoleh ada yang tidak sesuai dengan keahlian, 2) kurang 

dihargainya sertifikat kompetensi, 3)persaingan yang semakin tinggi. 



 

   

113 

 

 

 

 

Kesemuanya merupakan masalah yang dihadapi sekolah dalam 

memasarkan lulusan dibidang pariwisata. Untuk itu tentu ada usaha-

usaha yang optimal untuk kearah yang lebih maju lagi. 

5. Kendala yang dihadap oleh sekolah yaitu : 1) Proses Pembelajaran 

menyangkut  fasilitas reservasi, bahan ajar dan kurikulum, 2) Tempat 

praktik menyangkut keterbatasan tempat dan fokus pekerjaan pada 

satu bidang , 3) Penempatan lulusan yang tidak sesuai dan 

kurangnya dukungan dari asosiasi biro perjalanan.  Bagi pengguna 

yang menjadi kendala adalah siswa masih terbatas yang mereka 

anggap  kompeten dibidangnya.  

6. Dari hasil Evaluasi maka program usaha jasa pariwisata layak untuk 

diteruskan sebagai salah satu program unggulan.  

 

B.  Implikasi 

Sekolah sebagai wadah dalam mempersiapakn tenaga-tenaga yang 

profesional dibidanagnya tidak hanya mempunyai ketergantungan 

dengan lingkungan sekolah itu sendiri. Berbagai unsur yang terlibat 

merupakan hal penting dalam rangka mengembangkan dan 

memperkenalkan SMK sebagai tempat untuk belajar. Baik dalam segi 

adaptif, normatif maupun dari segi produktifnya.  

Upaya dalam mengembangkan dan ikut berpartisipasi dalam 

menggalakan sektor pariwisata merupakan hal yang perlu mendapat 

perhatian. Tidak hanya di kalangan sekolah saja namun juga instansi-

isntansi terkait merupakan unsur yang sangat  menunjang dalam 

pelaksanaannya. Instansi pemerintah maupun swasta yang andil sangat 

diharapkan perannya  sehingga solusi mengenai isu tentang lapangan 

kerja dapat teratasi. Sekolah sebagai pencetak tenaga kerja dan 

perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja dapat menjalin hubungan 
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yang baik sehingga dapat tercipta hubungan yang saling membutuhkan 

diantara keduanya.  Selain itu instansi seperti dinas pariwisata dan 

tenaga kerja dapat diandalkan sebagai instansi yang dapat memberikan 

masukan dan kemudahan bagi tenaga kerja. 

Berbagai masalah yang timbul dalam dunia pendidikan khususnya 

di SMK menjadi tanggung jawab bersama .  Keberadaan program usaha 

jasa pariwisata sebagai salah satu program keahlian yang ada di 

penyelenggara pendidikan merupakan wadah bagi masyarakat untuk 

mendidik anaknya di sekolah ini .  Lulusan siap kerja menjadi moto bagi 

sekolah. Hal ini berdampak setiap tahun banyak pencari kerja sedangkan 

peluang kerja sangat terbatas.  Untuk itulah perlu pembatasan terhadap 

sekolah yang menciptakan lulusan siap kerja agar tidak terlalu 

menumpuk dan menciptakan pengangguran yang banyak.  

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan berharap banyak dari 

pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan fasilitas kerjuruan 

khususnya di SMK program keahlian usaha jasa pariwisata  agar siswa 

praktik sesuai dengan kondisi di industri dan pada akhirnya siswa tidak 

mengalami kesulitan pada saat praktik industri maupun mereka bekerja.  

 

C. Saran 

Dalam penelitian ini penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk mempertahankan program keahlian usaha jasa pariwisata 

agar tetap menjadi  sekolah yang dapat memberikan harapan besar 

salah satunya adalah lebih meningkatkan kualitas daripada kuantitas. 

Lebih baik sedikit siswanya tapi langsung diserap di dunia kerja 

dibandingkan banyak siswanya namun daya tampung siswa di dunia 

kerja sangat terbatas. 
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2. Dilihat dari empat sudut pandang konteks, input, proses dan output 

perlu adanya beberapa trobosan baru sehingga sekolah mampu 

mencetak tanaga yang siap kerja sesuai dengan keinginan 

perusahaan sebagai pengguna lulusan. Perlu ditambah fasilitas dan 

sarana terutama komputer reservasi sistem, bis pariwisata, dan dana 

untuk kegiatan-kegiatan tour. 

3. Dalam rangka mendukung kegiatan yang berstandar nasional seperti 

PON yang akan di laksanakan tahun 2008 perlu tenaga-tenaga 

dibidang pariwisata untuk itu perlu dibangun fasilitas-fasilitas 

penunjang seperti hotel, biroperjalanan, informasi wisata, bandar 

udara, tempat rekreasi, dan sebagainya yang akhirnya memberikan 

lowongan pekerjaan bagi lulsuan khususnya dari program keahlian 

usaha jasa pariwisata. 

4. Untuk mewujudkan hal-hal diatas perlu adanya kerjasama antara 

unsur-unsur yang terkait seprti pemerintah kota, sekolah, dunia 

usaha dan dunia industri serta instansi terkait sehingga dapat 

berjalan dengan lancar. Dan dukungan penuh dari masyarakat 

sangat diperlukan. 

5. Perlu adanya kerjasama antara semua pihak demi terciptanya 

kondisi yang kondusif sehingga masing-masing punya keuntungan 

dan kepentingan. 
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PEDOMAN  DISKUSI 
 

1. Dilihat dari segi konteks didunia pendidikan didukung oleh 
beberapa faktor sebagai penguat di selenggarakannya program 
keahlian usaha jasa pariwisata. Sementara di dunia industri  
memang mereka membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil 
dibidangnya. Bagaimana pendapat Bapak agar adanya keseuaian 
antara sekolah dan industri ? 

2. Berbagai persyaratan untuk lulus di sekolah menengah kejuruan, 
namun setelah lulus mereka di bingungkan dengan sulitnya 
mencari pekerjaan. Tentu harus adanya keseimbangan antara 
input dan output dengan kebutuhan tenaga kerja. Bagaimana 
upaya yang harus dilakukan ? 

3. Proses pendidikan dan pelatihan di sekolah disesuaikan dengan 
kurikulum yang ada, dan disesuaikan dengan kebutuhan industri 
setempat. Di lapangan ditemukan bahwa sertifikat kompetensi 
masih belum mendapat perhatian dari dunia usaha dan dunia 
industri. Bagaimana upaya yang dilakukan ? 

4. Untuk kelangsungan program keahlian usaha jasa pariwisata  kira-
kira bagaimana upaya – upaya yang harus dilakukan oleh pihak-
pihak terkait?  

 
 
 

HASIL DISKUSI 
 

Tanggal 30 Desember 2005 dengan Bapak Ubadin,A.Md Par,  SE 
(Dinas Pariwisata seni dan budaya Propinsi Kalimantan Timur)  dan 
Bapak Busransyah (Daya Borneo Wisata) 
1. Perlu adanya sinkronisasi dan pendekatan lebih awal. Artinya 

antara sekolah dan industri harus ada komitemen awal dimana 
keduanya saling menguntungkan. Sekolah sebagai penyelenggara 
pendidikan tidak bisa berkembang sendiri. Begitu juga dengan 
perusahaan, sebagai bentuk dukungan masyrakat terhadap dunia 
pendidikan. 

2. Langkah awal input harus bagus agar output yang dihasilkan juga 
akan bagus. Perusahaan minta yang ideal dan kompeten untuk itu 
perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah.  

3. Seharusnya lebih awal harus ada komitemen. Pengeluaran 
sertifikat harus diseleksi lebih ketak, jadi tidak sembarang orang 
dan hanya mereka yang kompeten saja yang berhak 
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mendapatkan. Asosiasi yang terkait harus memberikan dukugan 
yang penuh terhadap hal ini.  

4. Pariwisata berkembang sesuai dengan lajunya pertumbuhan 
ekonomi. Selagi orang masih memerlukan rekreasi pariwisata 
tidak akan pernah berhenti. Orang-orang yang bergerak di dunia 
pariwisata membutuhkan tenaga  yang ahli dibidangnya. Untuk 
program keahlian usaha jasa pariwisata masih memberikan 
peluang kerja yang lumayan , apalagi menjelang PON 2008.  
Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan : 

a. Pihak sekolah harus mempersiapkan dan menyediakan 
fasilitas praktik sesuai dengan bidang keahlian yang ada 
diprogram keahlian usaha jasa pariwisata.  

b. Bantuan fasilitas dapat bekerjasama dengan komite 
sekolah dan usulan pada dinas pendidikan kota Samarinda 
Cq. Dikemnjur. 

c. Pihak industri dalam perekrutan harus selektif sesuai 
dengan kompetensi dan keahlian yang diperlukan. 

d. Kerjasama dinas pariwisata dan dinas tenaga kerja sangat 
diperlukan. 

e. Dukungan masyarakat semuanya. 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 
PENYELENGGARA PENDIDIKAN 

1. Menurut anda bagaimana kebutuhan tenaga kerja  dibidang 
pariwisata dewasa ini, khususnya di kota Samarinda ? 

2. Kurikulum yang ada di sekolah, apakah ada atau tidak  
penyesuaian sesuai dengan tingkat kebutuhan di industri 
(sinkronisasi kurikulum)? 

3. Dalam pembelajaran baik teori atau praktik  bagaimana 
pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan, Apakah 
mereka dapat mengahayatinya ? 

4. Dalam pendidikan kita mengenal ada  empat bagian yaitu 
menyangkut konteks, input, proses dan output. Secara umum 
bagaimana gambarannya yang berlangsung di sekolah anda ? 

5. Adakah kesulitan – kesulitan dalam pembelajaran  mulai dari 
input, proses sampai outputnya. Mohon berikan alasannya ? 

 
LULUSAN (ALUMNI YANG SUDAH BEKERJA) 
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1. Apakah yang telah di pelajari di sekolah  sesuai dengan tuntutan 
kerja anda sekarang ini ? 

2. Menurut anda bagaimana peluang kerja khususnya di bidang 
pariwisata untuk masa sekarang ? 

 
3. Setelah anda bekerja selama ini adakah perbedaan mendasar 

antara praktik di sekolah dengan bekerja sesungguhnya di 
industri? 

4. Menurut anda hal penting apa yang harus dipersiapkan sekolah 
agar lulusannya benar-benar siap kerja  ? 

5. Dalam bekerja kendala apa yang selama ini mengganjal dalam 
benak anda ? Mohon berikan alasannya jika ada ! 

 
PENGGUNA LULUSAN (DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI) 

1. Bagaimana input yang bekerja pada instansi /perusahaan Bapak ? 
Bagiamana sistem perekrutannya ? 

2. Bagaiamana lingkungan kerja di tempat Bapak? Mohon uraian 
singkatnya !  

3. Dalam bidang tertentu khususnya dalam pekerjaan, Bagaimana 
proses yang dilakukan di perusahaan/instansi Bapak ? 

4. Bagaimana hasil yang diperoleh ?  
5. Apakah pekerja/karyawan yang ada di perusahaan Bapak 

produktif, dan Adakah kendala – kendala yang di hadapi ? 
 
 
 

HASIL WAWANCARA 
Hari/tanggal    : Sabtu, 3 Desember 2005 
Nama responden  : Nurmila (Alumni bekerja di Milda Travel) 
 
Peneliti  : Apakah yang telah di pelajari di sekolah  sesuai 
                        dengan tuntutan kerja anda sekarang ini ? 
Respoden : Menurut Saya sesuai saja 
Peneliti : Menurut anda bagaimana peluang kerja khususnya di  

  bidang  pariwisata untuk masa sekarang ? 
Respoden : Susah-susah gampang pak.  
Peneliti : Setelah anda bekerja selama ini adakah perbedaan  

  mendasar antara praktik di sekolah dengan bekerja 
     sesungguhnya di industri ? 
Responden : Ada sedikit, kalau di sekolahkan simulasi kalau disini  

  benaran pak 
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Peneliti : Menurut anda hal penting apa yang harus dipersiapkan  
  sekolah agar lulusannya benar-benar siap kerja  ? 

Responden : Skilnya lah Pak. 
Peneliti :Dalam bekerja kendala apa yang selama ini mengganjal  

 dalam benak anda ? Mohon berikan alasannya jika ada ! 
Respoden    : Kayanya engga ada sih pak, cuman gajinya aja kurang  

  besar  
     

HASIL WAWANCARA 
Hari/tanggal    : Senin, 5 Desember 2005 
Nama responden  : Amaliah (Alumni bekerja di Wage Raya) 
 
Peneliti  : Apakah yang telah di pelajari di sekolah  sesuai 
                        dengan tuntutan kerja anda sekarang ini ? 
Respoden : Yah sesuai lah pak kan masalah perjalanan sesuai dong 
Peneliti : Menurut anda bagaimana peluang kerja khususnya di  

  bidang  pariwisata untuk masa sekarang ? 
Responden : Biasa aja pak , eh susah sih 
Peneliti : Setelah anda bekerja selama ini adakah perbedaan  

  mendasar antara praktik di sekolah dengan bekerja 
     sesungguhnya di industri ? 
Responden : menurut  saya sih eggak ada pak 
Peneliti : Menurut anda hal penting apa yang harus dipersiapkan  

  sekolah agar lulusannya benar-benar siap kerja  ? 
Responden : Yang penting sungguh-sungguh dan modal utamanya  

  adalah mau kerja keras. 
Peneliti : Dalam bekerja kendala apa yang selama ini mengganjal  

  dalam benak anda ? Mohon berikan alasannya jika ada ! 
Responden : Tidak ada  pak  
 
 
 

 


