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ABSTRAK 

 
Qoni’ah, Binti. 2019. Model Pengembangan Pendidikan Hard 

Skill Siswa Dalam Menghadapi Era Revolusi Industry 

4.0.(Studi    Kasus    di    SMK    BP    Subulul    Huda 

Kembangsawit Madiun) 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN)  Ponorogo.  Pembimbing Dr.  Ahmadi, 

M.Ag. 
 

Kata Kunci: Hard Skill, Revolusi Industri 4.0. 
 

Penelitian ini berangkat dari pandangan penulis bahwa 

pentingnya menyiapkan SDM untuk menyongsong era revolusi 

industry 4.0 saat ini. Diantara kemampuan yang harus 

dimaksimalkan terutama bagi peserta didik yaitu kemampuan 

hard skillnya yang meliputi aspek akademik dan vokasional. 

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana upaya 

pengembangan model pendidikan hard skill di SMK BP untuk 

menghadapi era revolusi industry 4.0. 
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengembangan 

tujuan  dan  materi  pendidikan  hard  skill  siswa  (2) 

pengembangan metode dan media pendidikan hard skill siswa 

(3) evaluasi pendidikan hard skill siswa (4) faktor pendukung 

dan penghambat pengembangan pendidikan hard skill siswa di 

SMK Berbasis Pesantren Subulul Huda Kembangsawit Madiun 

dalam menghadapi era industri 4.0. 
 

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian 

Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang 

diberikan Miles & Huberman. 
 

vii



Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

pengembangan tujuan dan materi hard skill siswa untuk 

meningkatkan pemahaman maupun aspek religious dan 

mencetak siswa yang memiliki kemampuan khusus dalam 

pemrograman komputer (melalui jurusan RPL).(2) 

Pengembangan   metode   dan   media   sudah   mengacu   pada 

mindset korporat dan pemenuhan media yang berbentuk 

hardware   maupun   software   yang   berupa   komputer   dan 

aplikasi-aplikasi terutama tentang pemograman. (3) 

pengembangan evaluasi pendidikan hard skill siswa dengan 

bermuhasabah diri akhirnya bisa mendorong siswa untuk 

mengambil sebuah pelajaran (ibrah) dari materi yang dipelajari. 

Untuk akademik skill dan praktek membuat produk tertentu 

yang  berkaitan  dengan  kualifikasi  keahliannya  untuk 

vokasional skill.(4) faktor pendukung kultur santri yang sangat 

lekat dan fasilitas yang sudah cukup baik. Faktor penghambat, 

keadaan SMK BP yang masih sangat muda sehingga 

menghambat dalam melakukan inovasi-inovasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 
 

Saat ini realitas kehidupan manusia telah masuk dalam 

era revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan munculnya 

super komputer, robotika, kendaraan tanpa pengemudi, editing 

genetik,  perkembangan  neuro  teknologi,  kecerdasan  buatan, 

big data, nano teknologi, komputasi quantum
1 

yang seluruhnya 

ditujukan untuk kemudahan hidup dan kesejahteraan manusia. 

Perkembangan era revolusi industri 4.0 ini akan mempengaruhi 

berbagai bidang kehidupan seperti sosial, politik, dan ekonomi. 

Tidak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan dari 

adanya era ini adalah dampaknya terhadap bidang pekerjaan. 

Dengan adanya sistem robotika misalnya, banyak sekali bidang 

pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia akhirnya 

cukup dengan robot penggerak. Dampaknya makin minimnya 

lapangan pekerjaan yang tersedia khususnya bagi orang-orang 

yang tidak memiliki kemampuan khusus dalam bidang tertentu, 

akhirnya   pengangguran   pun   terdapat   dimana-mana.   Dari 

kondisi tersebut maka saat ini yang dibutuhkan adalah respon 
 

 
1
Klaus Schwab,  The Fourth  Industrial  Revolution  (Switzerland: 

Crown Business, 2017), 7. 
 

1



2 
 
dari berbagai pihak terutama lembaga pendidikan bagaimana 

perannya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap 

hidup di era ini dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. 

Diantara keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di 

era ini, menurut Triling dan Fadel sebagaimana dikutip oleh 

Toto Nusantara ada tiga, diantaranya yaitu: (1) life and career 

skill (ketrampilan hidup dan berkarir), meliputi (a) fleksibilitas 

dan adaptabilitas (Flexibility and Adaptability), (b) inisiatif dan 

mengatur   diri   sendiri   (Initiative   and   Self-Direction),   (c) 

interaksi sosial dan budaya (Social and Cross Cultural 

Interaction), (d) produktivitas dan akuntabilitas (Productivity 

and Accountability) dan (e) kepemimpinan dan tanggungjawab 

(Leadership and Responsibility). (2) learning and innovation 

skill (ketrampilan belajar dan berinovasi), meliputi (a) berpikir 

kritis dan mengatasi masalah (Critical Thinking and Problem 

Solving), (b) komunikasi dan kolaborasi (Communication and 

Collaboration), (c) kreativitas dan inovasi (Creativity and 

Innovation). (3) information media and technology skill 

(ketrampilan teknologi dan media informasi), meliputi (a) 

literasi informasi (information literacy), (b) literasi media 

(media   literacy)   dan   (c)   literasi   ICT   (Information   and 

Communication Technology literacy).
2

 

 
2
Toto Nusantara, “Desain Pembelajaran 4.0,” in Prosiding Seminar
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Diantara program yang bisa dilakukan oleh lembaga 

pendidikan untuk merespon kebutuhan SDM yang dibutuhkan 

di era ini adalah mengembangkan pendidikan hard skill siswa 

untuk menyiapkan kemampuannya berkompetisi dengan yang 

lain.
3   

Adapun  yang  dimaksud  kemampuan  hard  skill  yaitu 
 

kemampuan    dalam    bidang    akademik    dan    vokasional.
4

 
 

Kemampuan akademik berarti menguasi beberapa konsep 

keilmuan yang dipelajari dalam berbagai mata pelajaran. 

Sedangkan kemampuan vokasional berarti mempunyai 

ketrampilan khusus dalam suatu pekerjaan. 

Kemampuan akademik dapat diperoleh siswa dari proses 

kognitif dalam suatu mata pelajaran tertentu. Kecakapan 

akademik juga disebut kecakapan intelektual atau kecakapan 

berfikir ilmiah (thinking skill). Kecakapan akademik mencakup 

antara lain kecakapan melakukan identifikasi variabel dan 

menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu 

(identifying variable and describing relationship among of 

them),   merumuskan   hipotesis   terhadap   suatu   rangkaian 

kejadian   (constructing   hypotesis),   serta   merancang   dan 
 
 

Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, 2018, 4. 
3
Sigit  Priatmoko,  “Memperkuat  Eksistensi  Pendidikan  Islam Di 

Era 4.0,” TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam 1, no. 2 (2018): 12. 
4
S.  Eko  Putro  Widoyoko  and  Saifuddin  Zuhri  Qudsy,  Evaluasi 

Program  Pembelajaran:  Panduan  Praktis  Bagi  Pendidik  Dan  Calon 
Pendidik (Pustaka Pelajar, 2009), 26.



4 
 
melaksanakan  penelitian  untuk  membuktikan  suatu  gagasan 

atau keinginan (designing and implementing research).
5

 

Pendapat lain menerangkan bahwa kecakapan akademik 

atau   kemampuan   berfikir   ilmiah   mencakup:   identifikasi 

variabel, merumuskan hipotesis, dan melaksanakan penelitian.
6 

sedangkan menurut Anderson sebagaimana yang dikutip oleh 

Ahmadi, proses kognitif yang mengasah kemampuan akademik 

siswa ada enam, yaitu: Remember (mengingat), understand 

(memahami), apply (menerapkan), analyze (menganalisis), 

evaluate (menilai), create (menciptakan).
7  

Semua proses 

tersebut bisa dikonstruk dan dielaborasikan dalam suatu mata 

pelajaran tertentu. 

Terkait dengan kemampuan akademik skill anak-anak di 

Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara yang 

lain. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari hasil PISA 

(Programme for Internasional Student Assesment), penilaian 

tentang kemampuan membaca, matematika dan sains anak usia 

15 tahun Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara 
 

lain. Dari 69 negara di dunia, secara berturut-turut Indonesia 

 
5
Moh Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills 

Education),(Bandung: Alfabeta, 2006), 30. 
6
Depdiknas, Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Jakarta: 

Depdiknas, 2003), 31. 
7
Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup, 

(Yogyakarta: Pustaka Ivada, 2013), 122.
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menempati peringkat 62, 61 dan 63 dalam bidang sains, 

membaca dan matematika.
8 

Dari hasil tersebut tentunya 

menimbulkan kekhawatiran sendiri terkait dengan mutu 

pendidikan di Indonesia terutama dalam aspek akademiknya. 

Analisis   dari   PISA   yang   menarik   bahwa   hal   tersebut 

diakibatkan pengembangan kemampuan berfikir siswa masih 

rendah,  mereka  masih  diarahkan  pada  tahap  kemampuan 

berfikir dasar (mengingat, memahami dan menerapkan), belum 

dikembangkan secara intens terhadap kemampuan berfikir 

tingkat tinggi (analisis, evaluatif dan kreatif).
9

 

Sedangkan   data   khusus  terkait   kualitas  kemampuan 
 

akademik  skill  peserta  didik  di kota Madiun  sebagai  obyek 

penelitian penulis, diperoleh informasi yang positif. Setidaknya 

hal ini dapat diketahui dari prestasi siswa SMP di Madiun 

mendapatkan  peringkat  terbaik  ke  dua  dalam  hasil  UNBK 

tahun 2018. Sedangkan urutan terbaik pertama diperoleh 

kabupaten  Malang.  Kepala  Dinas  pendidikan  kota  Madiun, 

Heri  Wasana  menuturkan  bahwa  total  nilai  UNBK  SMP 

Madiun mencapai 251,18. Jumlah tersebut hanya selisih 1,81 
 
 

 

2019. 

8 
Diakses dari www.kemendikbud.go.idpada tanggal 30 Januari 

 
9  Muhammad Imaduddin, “Mendesain Ulang Pembelajaran Sains

Anak Usia Dini Yang Konstuktif Melalui Steam Project-Based Learning 

Yang Bernuansa Islami,” in PROCEEDINGS: Annual Conference for 

Muslim Scholars, 2017, 951.

http://www.kemendikbud.go.id/


6 
 
dari hasil UNBK SMP kota Malang yang mendapatkan nilai 

tertinggi se JawaTimur.
10 

Meskipun mendapatkan prestasi yang 

bagus, namun hal tersebut masih dalam wilayah prestasi dalam 

negeri, bahkan hanya di provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu 

ketika berbicara mengenai kualitas prestasi akademik siswa 

seluruh Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih 

perlu ditingkatkan terus, melihat hasil dari PISA sebagaimana 

disebutkan di atas. 

Sedangkan kemampuan hard skill yang kedua yaitu 

kemampuan vokasional. Menurut Anwar, kemampuan 

vokasional merupakan kemampuan terkait kejuruan tertentu 

yang dikaitkan dengan suatu pekerjaan khusus yang terdapat di 

masyarakat.
11    

Tim   BBE   sebagaimana   yang   dikutip   oleh 
 

Ahmadi menjelaskan bahwa kecakapan vokasional sering 

disebut ketrampilan kejuruan, artinya ketrampilan yang 

dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di 

masyarakat.    Ketrampilan    vokasional    digunakan    untuk 

memperoleh   dan   mengembangkan   pekerjaan   dan   profesi 
 

 
 
 
 
 

10 
Yantina Debora, “hasil UNBK SMP 2018: kota madiun terbaik 

kedua se jawa timur” (diakses dari www.tirti.id pada tanggal 1 Februari 
2019 

11 
Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), 31.

http://www.tirti.id/
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supaya  memperoleh  kompensasi  finansial  dan  status  yang 

layak.
12

 

Sedangkan kecakapan vokasional mencakup dua macam. 

Pertama, kecakapan vokasional dasar (basic vocational skill), 

mancakup kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan 

tertentu dan kemampuannya dalam menggunakan alat manual 

untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan 

cangkul,   palu   dan   lain   sebagainya.   Kedua,   kecakapan 

vokasional   khusus  (occupational   skill),   yaitu   kemampuan 

dalam bidang pekerjaan tertentu
13

, misalnya kecakapan dalam 
 

memasak, memperbaiki mobil, membuat program komputer, 

instalasi listrik, tata boga, pertanian, dan lain sebagainya. 

Kecakapan vokasional khusus adalah bentuk 

pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan 

kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang 

dipandang sebagai latihan keterampilan.
14  

Menurut Billet, 

pendidikan vokasional khusus ini akan memberikan kesepatan 

kepada peserta didik untuk terlibat dalam berbagai pengalaman 
 
 
 
 
 

12 
Ahmadi, manajemen kurikulum, hlm. 123. 

13
Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup, hlm. 9 

14 
Rasto, “Pendidikan Kejuruan”, Prodi Manajemen Perkantoran 

Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan 

Indonesia, hlm. 1. (diakses pada tanggal 1 Februari 2019)



8 
 
apresiasi dan berkreasi untuk menghasilkan suatu karya yang 

bermanfaat langsung bagi kehidupan pesarta didik.
15

 

Dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan vokasional 

khusus atau kejuruan dapat diperoleh melalui pendidikan di 

SMK. Diantara bidang-bidang bidangnya sebagaimana yang 

ditentukan oleh pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut: 

bidang otomotif, bidang elektronik, konstruksi gedung, sanitasi 

dan   perawatan,   bisnis   konstruksi   dan   properti,   desain 

pemodelan dan informasi bangunan, teknik geomatika, teknik 

pembangkit tenaga listrik, teknik jaringan tenaga listrik, teknik 

pemesinan,   teknik   pengelasan,   teknik   pengecoran   logam, 

teknik  mekanik  industri,  teknik  perancangan  dan  gambar 

mesin, airframe power plant, desain grafika, teknik 

instrumentasi logam, teknik pembuatan kain, teknik kendaraan 

ringan   otomotif.
16     

Saat   ini   SMK   di   seluruh   Indonesia 

berjumlah 14.218 sekolah, 3.586 berstatus negeri dan 10.632 

swasta.
17   

Sedangkan  secara  khusus  di  Kota  Madiun  yang 
 

 
 
 
 
 

15
Billet, Vocational Education, Purposes, Traditions And Prospect 

(New York: Springer, 2011), 22. 
16 

Diakses dari www.psmk.kemendikbud.go.id. Pada tanggal 1 

Februari 2019 
17 

Diakses dari www.datapokok.ditpsmk.net pada tanggal 1 

Februari 2019

http://www.psmk.kemendikbud.go.id/
http://www.datapokok.ditpsmk.net/
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menjadi wilayah penelitian ini terdapat 30 SMK baik negeri 

maupun swasta.
18

 

Diantara pentingnya program-program pengembangan 

kecakapan vokasional di atas ialah untuk menekan angka 

pengangguran di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) pengangguran di Indonesia pada Agustus tahun 

2018 mencapai 5,34 persen atau 7 juta orang. Pengangguran di 

perkotaan lebih tinggi dari pada di pedesaan.
19 

Sedangkan 

pengangguran di kota Madiun secara khusus berdasarkan 

penelusuran penulis sejauh ini mencapai 5.700 orang 

sebagaimana data di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Para 

pengangguran tersebut sebagian besar terdiri dari lulusan SMA 

yang belum melanjutkan kuliah dan menunggu panggilan 

kerja.
20

 

Dari realitas di atas maka pendidikan SMK patut untuk 
 

dilirik sebagai salah satu solusi permasalahan di atas. Program 

SMK  juga  merupakan  prioritas  pemerintah  untuk 

dikembangkan  dalam  rangka  menekan  angka  pengangguran 

dan membekali para lulusan dengan kemampuan khusus untuk 
 
 

 
2019 

18 
Diakses dari www. madiunkota.go.id pada tanggal 1 Februari 

 
19 Yoga Sukmana, JumlahPengangguran Berkurang 40.000 Orang

(diakses dari www.ekonomi.kompas.com pada tanggal 17 Januari 2019) 
20

Chandra Hamdani Nor, “Jumlah pengangguran di Madiun capai 

5700 orang” (diakses dari jatim.antaranews.com.)

http://www.ekonomi.kompas.com/


10 
 
menghadapi   Masyarakat   Ekonomi   ASEAN   (MEA)   dan 

revolusi industri 4.0. Di madiun terdapat beberapa SMK baik 

negeri maupun swasta. Dan diantara salah satu SMK swasta 

yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yaitu SMK 

berbasis   pesantren   di   bawah   naungan   pondok   pesantren 

Subulul Huda Kembangsawit Madiun. Menurut penuturan 

Ustadz Mahbub Ali salah satu pengajar di sekolah tersebut, 

menuturkan  bahwa  pendirian  SMK ini  salah  satu  tujuannya 

adalah untuk menyiapkan para siswanya yang juga berstatus 

menjadi santri untuk memiliki kamampuan khusus terkait 

dengan bidang kejuruan sebagai bekal kehidupannya setelah 

lulus di era MEA dan revolusi industri 4.0 saat ini.
21 

Pendirian 
 

SMK ini merupakan wujud transformasi lembaga untuk 

merespon kebutuhan masyarakat, yaitu dengan membekali 

peserta didik dengan kemampuan hard skill. Berdasarkan 

pengamatan penulis, terdapat dua jurusan dalam lembaga itu 

sehingga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

menguatkan    kemampuan    hard    skillnya    dalam    bentuk 

kejuruan.
22 

Meskipun SMK BP ini belum lama berdiri, namun 
 

dari pengelolanya senantiasa ada upaya-upaya pengembangan 
 
 
 

 
21Hasil wawancara dengan Ustadz Mahbub Ali 
22

Hasil observasi penulis pada tanggal 26 November 2018
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yang  dilakukan  sehingga  kualitasnya  semakin  hari  semakin 

berkualitas. 

Yang membedakan SMK BP ini dengan SMK pada 

umumnya adalah jika SMK pada umumnya hanya mengajarkan 

materi-materi umum dan dibawah naungan lembaga Diknas 

namun tidak dengan SMK BP Subulul Huda Kembangsawit. 

SMK BP ini langsung berada dibawah naungan pondok 

pesantren  yaitu  pondok  pesantren  Subulul  Huda 

Kembangsawit. Lingkungan yang sangat agamis karena 

dipengaruhi peraturan pesantren menjadikan siswa siswi 

memiliki sopan santun dan akhlak yang baik. Letak SMK BP 

Subulul Huda Kembangsawit berada disamping pondok putra 

serta SMP IT dan MI IT Subulul Huda Kembangsawit yang 

juga merupakan lembaga formal hasil transformasi dari pondok 

pesantren Subulul Huda Kembangsawit. Materi pelajaran 

keagamaan yang diajarkan juga tidak hanya PAI dan materi 

umum saja namun juga pelajaran aswaja (Ahlu Sunnah Wal 

Jama’ah). SMK BP ini juga mengajarkan materi yang menjuru 

pada vokasional skill yaitu RPL dan Perbankan Syariah. 

Meskipun dengan baground SMK namun SMK ini memiliki 

keunikan tersendiri karena berbasis pesantren. Siswa belajar 

vokasional skill di SMK dengan tidak meninggalkan jati diri
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sebagai  santri  yang  belajar  memperdalam  ilmu  agama  di 

pondok pesantren. 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka fokus 

penelitian ini ialah pengamatan terhadap model pengembangan 

pendidikan hard skill terhadap siswa yang terdapat di SMK 

berbasis pesantren. Dari fokus tersebut, maka penelitian ini 

berjudul  “Model  Pengembangan  Pendidikan  Hard  Skill 

Siswa dalam Menghadapi Era Industri 4.0 (Studi Kasus di 

SMK Berbasis PesantrenSubulul Huda Kembangsawit 

Madiun)” 

B.   Rumusan Masalah 
 

Dari fokus permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pengembangan  tujuan  dan  materi 

pendidikan hard skill siswa di SMK Berbasis 

Pesantren   Subulul   Huda   Kembangsawit   Madiun 

dalam menghadapi era industri 4.0? 

2. Bagaimana  pengembangan  metode  dan  media 

pendidikan hard skill siswa di SMK Berbasis 

Pesantren   Subulul   Huda   Kembangsawit   Madiun 

dalam menghadapi era industri 4.0? 

3.   Bagaimana pengembangan evaluasi pendidikan hard 

skill siswa di SMK Berbasis Pesantren Subulul Huda
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Kembangsawit    Madiun    dalam    menghadapi   era 

industri 4.0? 

4. Apa  saja  faktor  pendukung  dan  penghambat 

pengembangan pendidikan hard skill siswa di SMK 

Berbasis Pesantren Subulul Huda Kembangsawit 

Madiun dalam menghadapi era industri 4.0? 

C.   Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  rumusan 

masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengembangan tujuan dan materi 

pendidikan   hard   skill   siswa   di   SMK   Berbasis 

Pesantren Subulul Huda Kembangsawit Madiun dalam 

menghadapi era industri 4.0 

2. Untuk mengetahui pengembangan metode dan media 

pendidikan   hard   skill   siswa   di   SMK   Berbasis 

Pesantren Subulul HudaKembangsawit Madiun dalam 

menghadapi era industri 4.0 

3. Untuk mengetahui pengembangan evaluasi pendidikan 

hard skill siswa di SMK Berbasis Pesantren Subulul 

Huda Kembangsawit Madiun dalam menghadapi era 

industri 4.0. 

4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pengembangan pendidikan hard skill siswa di SMK
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Berbasis    Pesantren    Subulul    HudaKembangsawit 
 

Madiun dalam menghadapi era industri 4.0. 
 

 
 

D.   Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
 

1.   Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

ilmiah terhadap perkembangan pendidikan di berbagai 

lembaga pendidikan khususnya SMK berbasis 

pesantren,  yang  berkaitan  dengan  model 

pengembangan pendidikan hard skill. 

2.   Manfaat Praktis 

a.   Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman 

dalam hal penelitian, serta dalam rangka memenuhi 

persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada jurusan Pendidikan 

Agama Islam. 

b.   Bagi  SMK dan  Pondok  Pesantren  Subulul  Huda 
 

Kembangsawit Madiun 
 

Sebagai bahan informasi untuk manambah 

wawasan mengenai model pengembangan 

pendidikan  hard  skilldan  kontribusinya  terhadap
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peningkatan mutu peserta didik dalam menghadapi 

era reformasi industri 4.0. 

c.   Bagi IAIN Ponorogo 
 

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan di IAIN Ponorogo. 

 
 

E.   Sistematika Pembahasan 
 

Dari uraian di atas, peneliti akan memaparkan 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini akan 

dijelaskan  uraian  dari: latar  belakang masalah,  rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang kajian teori. Dalam bab ini 

membahas tentang pendidikan  hard  skill,  yang meliputi 

pengertian pendidikan hard skill dan komponen-komponen 

pendidikan hard skill. Kemudian tentang pengembangan 

pendidikan hard skill. Serta yang terakhir menjelaskan 

tentang era revolusi industri 4.0, yang meliputi pengertian
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era revolusi industri 4.0 dan pendidikan di era revolusi 

industri 4.0. 

Bab   ketiga   berisikan   tentang   deskripsi   SMK   BP 

Subulul Huda Kembangsawit Madiun. Pada bab ini akan 

dibahas letak dan keadaan geografis, sejarah dan 

perkembangan,  periode  kepemimpinan,  struktur 

organisasi, sistem pendidikan, dan kondisi objektif SMK 

BP Subulul Huda Kembangsawit Madiun. 

Bab keempat memuat analisis terhadap data yang berkaitan 

dengan persoalan pokok yang dikaji, dan melihat 

bagaimana model pengembangan pendidikan hard skill 

siswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 di SMK 

BP Subulul Huda Kembangsawit Madiun. 

Bab kelima penutup. Dalam bab ini berisi tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

terkait dengan penelitian di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit Madiun.
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BAB II 
 

TELAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU ATAU 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Telaah Penelitian Terdahulu 
 

Telaah penelitian terdahulu dalam penelitian ini 

dipaparkan dengan maksud untuk memberikan gambaran 

tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya 

lain yang mungkin sudah pernah dilakukan para peneliti 

untuk  mendekati  permasalahan  yang  sama  atau  relatif 

sama. Dengan demikian pengembangan yang dilakukan 

memiliki landasan empiris yang kuat. 

Di sisi lain, dengan telaah penelitian terdahulu ini 

diharapkan dapat menemukan perbedaan-perbedaan, 

terutama kelebihannya dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, sehingga dengan begitu akan menghasilkan 

penelitian yang orisinil dengan prinsip menemukan 

pemecahan atas persoalan baru atau menyempurnakan 

penelitian yang sudah pernah dilakukan. Oleh karena itu, 

peneliti menghadirkan beberapa karya ilmiah yang sudah 

pernah dihasilkan, yaitu tentang manajemen program soft 

skill  dan  hard  skill,  dengan  tujuan  sebagai  pembanding 
 
 

 
17
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dengan penelitian yang akan dilakukan. Karya-karya ilmiah 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 

Sri Utaminingsih dengan judul penelitian “Model 

Manajemen Program Pengembangan Soft Skill SMK 

Program  Keahlian  Pariwisata”.
23    

Dalam  penelitian  ini, 

fokus masalahnya mengkaji tentang model manajemen 

terkait  dengan  program  soft  skill  di  lembaga  pendidikan 

SMK program keahlian 
 

pariwisata.  Adapun  hasil  penelitiannya  yaitu: 

pertama,  jenis kompetensi  soft  skill  yang dikembangkan 

ketiga SMK belum jelas, dinyatakan include pada materi 

kejuruan dan masih belum mengembangkan kompetensi 

harapan Du/Di  secara maksimal. Jenis Kompetensi  yang 

diharapkan meningkatkan mutu lulusan adalah manajemen 

diri, kemampuan berkomunikasi, etika professional, team 

work dan kewirausahaan. Kedua, pengembangan soft skill 

di 3 SMK belum bisa maksimal, ditandai dengan 

perencanaan belum dilakukan dengan baik, identifikasi 

terkait dengan kompetensi soft skill siswa belum maksimal, 

belum  melibatkan  stakholder  serta  kebijakan  di  tingkat 

institusi belum terlaksana. Ketiga, aktor yang terlibat dalam 
 

23
Sri Utaminingsih, “Model Manajemen Pengembangan Soft Skill 

SMK Program Keahlian Pariwisata,” Eksplanasi 6, no. 2 (2012). Jurnal 

ekplanasi, 6 (2).
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pengembangan tersebut adalah: kepala sekolah dan 

wakilnya, guru, siswa, dunia industri, Diknas dan 

masyarakat.  Keempat,  faktor  penghambatnya  adalah 

sekolah   belum   menerapkan   fungsi-fungsi   manajemen 

secara  konsisten.  Kelima,  model  pengembangan 

manajemen yang digunakan meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Keenam, 

terdapat indikator keberhasilan pengembangan program soft 

skill, diantaranya ditandai dengan peningkatan pemahaman 

siswa terhadap program soft skill serta kepuasan pengguna. 

Anik Darmiany dengan judul penelitian 

“Pengembangan Model Pelatihan Soft Skill pada Siswa 

SMPN di Kota Mataram”.
24  

Fokus penelitiannya pada 

pengembangan   soft   skill   ketrampilan   komunikasi   dan 

kendali emosi siswa dengan menggunakan pendekatan 

penelitian   R&D.   Adapun   hasil   penelitiannya   adalah 

pengembangan model pelatihan soft skill menghasilkan 

pedoman  pelatihan  untuk konselor  dan siswa.  Selain  itu 

terdapat   indikator   keberhasilan   pengembangan   model 

pelatihan soft skill dengan adanya perbedaan skor pre test 
 
 
 

24
Anik Darmiany, “Pengembangan Model Pelatihan Soft-Skills 

Pada   Siswa   Sekolah   Menengah   Pertama   Negeri   (SMPN)   Di   Kota 

Mataram,” Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling 1, no. 2 (2016): 47–54.
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dan  post  test  sehingga  terjadi  peningkatan  ketrampilan 

siswa dalam berkomunikasi dan mengelola emosi. 

Siti Hamidah dengan judul penelitian “Model 

Pembelajaran Soft Skill Terintegrasi pada Siswa SMK 

Program Studi Keahlian Tata Boga”.
25  

Fokus penelitian ini 

pada  model  pembelajaran  soft  skill  pada  siswa  SMK 

jurusan   Tata   Boga.   Adapun   hasil   penelitiannya   yaitu 

implementasinya dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan psikologi pembelajaran eklektik antara 

behaviorisme,  eklektivisme,  kontruktivisme  dan 

humanisme. Pada model ini melibatkan peran aktif siswa 

dalam merancang model pembelajaran soft skill sampai 

mengevaluasi hasil belajar soft skill. 

Laely Mahmudah dengan judul penelitian “Improving 

the Soft Skill and Hard Skill of Madrasah Teachers for 

Dealing ASEAN Economic Comunity”.
26  

Fokus penelitian 

ini  terkait  dengan  kemampuan kompetensi  soft  skill  dan 

hard  skill  guru  yang  harus  dipenuhi  dalam  menghadapi 

MEA. Penelitian ini menggunakan jenis library research 
 

 
25 

Siti Hamidah, “Model Pembelajaran Soft Skill Terintegrasi Pada 

Siswa SMK Program Studi Keahlian Tata Boga,” Jurnal Pendidikan Vokasi 

2, no. 1 (2011). 
26 

Laely Mahmudah, “Improving the Hard Skills and Soft Skills of 
Madrasah  Teachers  for  Dealing  ASEAN  Economic  Community (Aec),” 

Addin 10, no. 2 (2016): 341–364.
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dengan menelaah konsep-konsep teoritis yang di dalam 

karya  ilmiah.  Hasil  dari  penelitiannya  yaitu  kemampuan 

soft skill guru tercakup dalam kemampuan mengatur diri 

sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan 

kemampuan hard skill guru tercakup dalam pemenuhan 

kemampuan profesional dan pedagogik. 

Lidya Pradina Ayuningtiyas dengan judul penelitian 

“hard and soft skill enhanchment in entrepheneurship 

learning for the twelfth grade student of SMK kartika IV-I 

Malang”.
27  

Fokus penelitian ini adalah peningkatan  hard 

skill dan soft skill dalam pembelajaran kewirausahaan di 

SMK kartika IV-Imaang. Adapun hasilnya yaitu pendidikan 

hard skill dan soft skill untuk membangun jiwa 

kewirausahaan siswa. Pendidikan hard skill dan soft skill 

untuk mendorong siswa untuk melakukan kewirausahaan. 

Ketrampilan  hard  skill  dan  soft  skill  dibutuhkan  siswa 

untuk  memenuhi  kebutuhannya  menghadapi  dunia  nyata 

dan industri. 

Dari  kelima  penelitian  di  atas,  terdapat  perbedaan 
 

fokus penelitian dengan yang akan dilakukan oleh penulis. 
 
 

27 
Lidya Pradina Ayuningtyas, Ery Tri Djatmika, and Ludi Wishnu 

Wardana, “Hard and Soft Skills Enhancement in Entrepreunership Learning 

for the Twelfth Grade Students of SMK Kartika IV-1 Malang.,” Journal of 

Education and Practice 6, no. 29 (2015): 188–194.
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Penelitian pertama fokus masalahnya mengkaji tentang 

model manajemen  program soft skill, objek penelitiannya 

di SMK program pariwisata. Penelitian kedua fokus 

masalahnya pengembangan soft skill ketrampilan 

komunikasi dan kendali emosi siswa dengan menggunakan 

pendekatan penelitian R&D, objek penelitiannya di Sekolah 

Menengah Pertama. Penelitian ketiga fokus masalahnya 

tentang model pembelajaran soft skill, objek penelitiannya 

di  SMK progam  keahlian  tata  boga.  Penelitian  keempat 

fokus masalahnya tentang kterampilan soft skill dan hard 

skill guru dengan jenis penelitian kajian pustaka. Penelitian 

kelima fokus masalahnya tentang peningkatan pemahaman 

siswa terkait  ketrampilan hard skill dan soft skill  dalam 

mata pelajaran kewirausahaan. 

Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan 

penulis, terkait dengan  model pengembangan pendidikan 

hard skill siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa 

menghadapi era revolusi industri 4.0 di SMK berbasis 

pesantren.  Dengan  demikian,  penelitian  yang  akan 

dilakukan penulis akan mengembangkan penelitian- 

penelitian yang sudah pernah dilakukan, akan tetapi 

mempunyai beberapa perbedaan yaitu fokus dalam aspek 

hard  skill  dengan  jenis  penelitian  field  research.  Objek
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penelitian yang diambil penulis berupa SMK berbasis 

pesantren. Selain itu penelitian ini berusaha merelevansikan 

antara model pengembangan hard skill dengan kebutuhan 

SDM di era revolusi industri 4.0. 

B.   Kajian Teori 
 

1. Pendidikan Hard Skill 
 

a.   Pengertian Pendidikan Hard Skill 
 

Istilah hard skill biasanya disandingkan dengan 

istilah soft skill. Kedua kemampuan ini merupakan dua 

komponen yang saling melengkapi di dalam diri 

seseorang untuk memaksimalkan segala potensinya. 

Kedua kemampuan ini penting untuk diperhatikan 

perkembangannya terutama terhadap kompetensi 

peserta didik yang ada di lembaga pendidikan, sebab 

saat ini realitas dunia di era revolusi industri 4.0 

membutuhkan SDM yang mumpuni supaya dapat 

bersaing dengan manusia lain yang semakin hari 

semakin kompetitif. 

Untuk lebih mudah memahami terkait dengan 

pengertian hard skill, maka dalam pembahasan ini 

penulis menyertakan pembahasan tentang soft skill. 

Yang  dimaksud  dengan  kemampuan  Soft  Skill  yaitu
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meliputi kemampuan intrapersonal dan interpersonal.
28

 
 

Kemampuan intrapersonal ialah keterampilan yang 

dimiliki seseorang dalam mengatur dirinya sendiri, 

seperti manajemen waktu, manajemen stress, 

manajemen perubahan, karakter transformasi, berpikir 

kreatif,  memiliki  acuan  tujuan  positif,  dan  teknik 

belajar cepat. Sedangkan kemampuan interpersonal 

ialah keterampilan berhubungan atau berinteraksi 

dengan lingkungan bidang keahlian masyarakatnya dan 

lingkungan kerjanya serta interaksi dengan 

individu/manusia sehingga mampu mengembangkan 

unjuk kerja secara maksimal, kemampuan memotivasi, 

kemampuan memimpin, kemampuan negosiasi, 

kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, 

kemampuan menjalin relasi, dan kemampuan bicara 

dimuka umum. 

Sedangkan kemampuan hard skill yaitu 

penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang 

ilmunya.
29   

Widiyoko  menyederhanakan  terkait  hard 
 
 

28 
Damar Aji Irawan dan Wahyu Suprapti, Revolusi Soft Skill 

Memandu  Pembelajaran  Efektif  dengan  Metode  7M  (Mojokerto:  CV. 

Sepilar Publishing House, 2018), 36. 
29 

Damar Aji Irawan dan Wahyu Suprapti, Revolusi Soft Skill, 35.
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skill yaitu mencakup kemampuan akademik dan 

kejuruan.
30 

Keterampilan akademik adalah kemampuan 

untuk menguasai berbagai konsep dalam bidang ilmu 

yang dipelajari, seperti keterampilan untuk 

mendefinisikan, menghitung, menjelaskan, 

mendeskripsikan,  mengklasifikasikan, 

mengidentifikasi, mendeskripsikan, memprediksi, 

menganalisis, membandingkan, membedakan, dan 

menarik kesimpulan dari suatu berbagai konsep, data 

dan fakta yang terkait subjek. Sedangkan keterampilan 

kejuruan adalah keterampilan yang berkaitan dengan 

pekerjaan tertentu. 

Hubungan kedua keterampilan ini lebih mudah 

dipahami dari teori gunung es (iceberg theory) yang 

digambarkan oleh McClelland. Teori gunung es 

mengandaikan gunung es yang puncaknya adalah 

pengetahuan dan keterampilan. Inilah yang disebut 

kemampuan   hard   skill,   letaknya   di    permukaan 

sehingga gampang dilihat dan dibentuk. Sedangkan 

kompetensi yang tersembunyi disebut dengan soft skill, 

lebih  sulit  untuk  dilihat  dan  dibentuk  dalam  diri 
 

30  
S. Eko Putro Widoyoko and Saifuddin Zuhri Qudsy, Evaluasi 

Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon 

Pendidik (Pustaka Pelajar, 2009), 26.
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seseorang.
31  

Namun demikian kedua kemampuan ini 

haruslah dimaksimalkan dan dilatih secara seimbang 

dalam diri seseorang sehingga segala potensinya bisa 

terekplorasi dengan sempurna. 
 
 
 
 
 
 
 

Terlihat 

(Kualifikasi) 

 
Keterampilan 

Pengetahuan
 
 
 
 

Tersembunyi 
Konsep Diri 

Karakter Personal 

(Fisik dan Psikis) 

Motif
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Model Kompetensi Gunung Es 
 

Pembahasan tentang hard skill, menurut Anwar 

termasuk dalam kecakapan hidup khusus (spesific life 

skill), yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan 

problem-problem  tertentu  atau  disebut  juga  dengan 
 

31 
Damar Aji Irawan dan Wahyu Suprapti, Revolusi Soft Skill, 35.
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kemampuan teknis. Di dalam kecakapan khusus ini 

terdapat dua domain sebagaimana disebutkan di atas, 

yaitu:   kecakapan   akademik/   kemampuan   berfikir 

ilmiah (academic skill) dan kecakapan vokasional/ 

kemampuan kejuruan (vocational skill). Kecakapan 

akademik bisa dikembangkan dalam pembelajaran 

setiap mata pelajaran dengan mengasah setidaknya 

enam proses kognitif siswa, sebagaimana menurut 

Anderson   yang  dikutip   oleh   Ahmadi,  diantaranya 

yaitu: 

1)  Remember (mengenali dan memanggil ulang) 
 

2) Understand (menerjemahkan, memberi contoh, 

memilah-milah, menyimpulkan, menyesuaikan, 

membandingkan, menjelaskan) 

3)  Apply (menjalankan, melaksanakan) 
 

4)  Analyze (membedakan, mengelola, membantu) 
 

5)  Evaluate (mengecek, memberi saran) 
 

6)  Create (menarik garis umum, merencanakan, dan 

memproduksi).
32

 

Sedangkan kecakapan vokasional mencakup dua 
 

macam, yaitu: 
 

 
32  

Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup, 

(Yogyakarta: Pustaka Ivada, 2013), 122.
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1) Kecakapan  vokasional  dasar  (basic  vocational 

skill), mancakup kemampuan seseorang dalam 

melakukan gerakan tertentu dan kemampuannya 

dalam menggunakan alat manual untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya 

menggunakan cangkul, palu dan lain sebagainya. 

2) Kecakapan    vokasional    khusus    (occupational 

skill),  yaitu  kemampuan  dalam  pekerjaan 

tertentu
33

, misalnya kecakapan dalam memasak, 

memperbaiki mobil, membuat program komputer 

dan lain sebagainya. 

Sedangkan tujuan dari pendidikan vokasional 

menurut Billet sebagaimana yang dikutip oleh Ahmadi 

adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan  pengetahuan  terhadap  kemampuan 

khusus dalam suatu pekerjaan tertentu 

2) Mengorganisir  pengalaman  terkait  pengetahuan 

tersebut 

3) Memberikan   cara   yang   lebih   banyak   untuk 

mendapatkan pengalaman dalam suatu pekerjaan 

tertentu 
 
 

33    
Moh   Anwar,   “Pendidikan   Kecakapan  Hidup   (Life   Skills 

Education),” Bandung: Alfabeta, 2006, 9.



29 

 
4) Mampu   untuk   terus   menerus   menggunakan 

kemampuan khususnya tersebut meskipun suatu 

saat pindah tempat bekerja.
34

 

 
 

b.  Komponen Pendidikan Hard Skill 
 

1)  Tujuan dan Materi Pendidikan Hard Skill 
 

Pendidikan berasal dari kata mendidik yang 

mengandung makna  sebagai  proses  kegiatan 

menuju suatu tujuan, karena tanpa tujuan yang jelas 

maka proses tidak akan berjalan maksimal. Apalagi 

proses mendidik yang berhubungan dengan proses 

perkembangan psikologis manusia, maka tujuan 

merupakan    komponen    yang    penting    untuk 

diperhatikan.
35    

Secara   etimologi,   tujuan   dalam 
 

bahasa arab dinyatakan dengan kata ghayat, ahdaf 

dan maqasid. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

dinyatakan dengan kata goal, purpose, objectives 

dan   aim.   Secara   istilah   tujuan   bisa   dimaknai 

sebagai sebuah tindakan membuat suatu jalan ke 

arah  sebuah  titik.  Bisa  juga  dimaknai  dengan 
 
 

34  
Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup, 

(Yogyakarta: Pustaka Ivada, 2013), 125. 
35 

Muzayyin Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1991), 53.
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sesuatu yang ditetapkan seseorang untuk dikerjakan 

dan dicapai.
36 

Dalam konteks penelitian ini, berarti 

tujuan pendidikan  hard skill yaitu segala sesuatu 

yang dirancang dan ditetapkan untuk 

mengembangkan kecakapan akademik dan 

vokasional peserta didik. 

Secara umum tujuan pendidikan hard skill 

yaitu memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta 

didik untuk menyiapkan kebutuhan untuk masa 

depannya.  Hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam 

UU No 20 tahun 2003, bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri,    dan    menjadi    warga    negara    yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
37

 

 
 

36 Ibid. 
37

Ara  Hidayat   and  Imam  Machali,   Pengelolaan  Pendidikan: 
Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah, 
(Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 319.
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Selain    itu    pendidikan    hard    skill    juga 

bertujuan untuk: 

1) Mengaktualisasikan    potensi    peserta    didik 

sehingga mereka cakap bekerja dan mampu 

memecahkan masalah hidup sehari-hari. 

2) Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk 

mengembangkan pembelajaran yang fleksibel 

sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis 

luas.
38

 

3) Merangsang    peserta     didik     belajar    dan 

mengembangkan ketrampilan yang diperlukan 

dalam kehidupan dan belajarnya.
39

 

4) Memberikan   wawasan   yang   luas   tentang 

pengembangan karir yang dimulai dari 

pengenalan diri, eksplorasi karir, orientasi karir 

dan penyiapan karir. 

5) Memberikan  bekal  dasar  dan  latihan-latihan 

yang dilakukan secara benar mengenai nilai- 

nilai    kehidupan    sehari-hari    yang    dapat 

memampukan  peserta  didik  untuk  berfungsi 
 
 

38Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), 43. 
39

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fip-Upi, Ilmu Dan Aplikasi 
Pendidikan I: Ilmu Pendidikan Teoretis (PT Imperial Bhakti Utama, 2007), 
366.
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menghadapi masa depan yang penuh kompetisi 

dan kolaborasi.
40

 

Selain tujuan pendidikan, komponen 

operasional pendidikan yang keberadaannya sangat 

menentukan arah pendidikan adalah kurikulum. Di 

dalam kurikulum terdapat materi yang disusun 

secara sistematis dan tersetruktur dengan tujuan 

tertentu.   Pada   dasarnya   antara   kurikulum   dan 

materi mempunyai pengertian yang sama, yaitu 

bahan-bahan   yang   dipersiapkan   untuk   proses 

pembelajaran dalam sebuah institusi pendidikan.
41

 
 

Oleh karena itu, materi pelajaran merupakan bagian 

terpenting  dan  menjadi  inti  dari  proses 

pembelajaran yang lebih banyak menentukan 

terhadap keberhasilan proses pendidikan. 

Merill  menjelaskan  sebagaimana  yang 

dikutip oleh Wina, bahwa terdapat empat bentuk 

materi, yaitu fakta, konsep, prosedur dan prinsip. 

Yang dimaksud dengan fakta ialah suatu informasi 

atau pengetahuan terkait dengan data khusus yang 
 
 

 
43. 

40  
Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), 

 
41 Muzayyin Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

1991), 134.



33 

 
benar-benar dapat diuji dan diamati. Materi konsep 

yaitu materi yang berbentuk abstraksi dari sebuah 

kesamaan atau hubungan diantara kumpulan benda 

maupun sifat. Di dalam konsep tersebut terdapat 

atribut-atribut yang membedakan antara atribut 

dalam   kelompok   satu   dengan   yang   lainnya, 

misalnya konsep tentang manusia akan berbeda 

dengan konsep tentang hewan karena memiliki 

atribut-atribut yang berbeda. 

Adapun materi prosedur ialah materi yang 

mengandung langkah-langkah sistematis tentang 

sesuatu yang mendorong siswa untuk berfikir dan 

bertindak   sistematis.   Sedangkan   materi   prinsip 

yaitu hasil generalisasi dari materi konsep yang 

sudah   teruji   secara   empiris,   misalnya   prinsip 

tentang hidup sehat, maka di dalamnya sudah 

terdapat  penjelasan-penjelasan  tentang konsep 

hidup sehat dan sudah teruji secara empiris. Selain 

keempat bentuk materi di atas, masih ada satu lagi 

yaitu materi keterampilan. Dalam materi ini dibagi 

menjadi  dua  jenis,  yaitu  keterampilan  intelektual 

dan keterampilan fisik. Keterampilan intelektual 

yaitu   bentuk   materi   yang   mengarahkan   siswa
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mampu menggunakan akalnya berfikir sistematis 

dan logis, sehingga mampu terampil dalam 

memecahkan masalah, menyusun suatu program 

kegiatan dan lain sebagainya. Sedangkan 

keterampilan fisik yaitu materi yang mengarahkan 

siswa   untuk   melatih   kemampuan   motoriknya, 

seperti terampil dalam merakit motor, menyeting 

jaringan internet, merancang sebuah bangunan dan 

lain sebagainya.
42

 
 

Berdasarkan bentuk-bentuk materi di atas 

dalam konteks pendidikan hard skill, maka bentuk 

materi  fakta,  konsep,  prosedur  dan  prinsip 

mengarah pada pembentukan kecakapan akademik 

siswa, dimana bentuk materinya bisa disusun dalam 

setiap mata pelajaran yang ada. Sedangkan bentuk 

materi keterampilan mengarah pada pembentukan 

kecakapan keterampilan atau vokasional siswa. 

Bentuk dan isi materinya disesuaikan dengan 

keahlian yang diajarkan yang jenisnya bermacam- 

macam,  seperti  bidang  teknologi  informasi  dan 

komunikasi, di dalamnya misalnya terdapat jurusan 
 
 

42  
Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Sistem Desain Pembelajaran, 

(Bandung: Kencana, 2008), 144.
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rekayasa perangkat lunak, multimedia serta teknik 

komputer dan jaringan. Misalnya lagi bidang 

pemesinan, maka di dalamnya ada keahlian teknik 

mesin produksi, pengelasan, fabrikasi logam, 

gambar mesin, pemeliharaan mekanik industri dan 

pengecoran logam. 

2) Metode dan Media Pendidikan Hard Skill 
 

Metode dalam proses pembelajaran juga 

mempunyai   peran   yang   penting   sehingga   ada 

sebuah adagium yang menyatakan “al-Thariqotu 

ahammu min al-maddah”, bahwa metode 

pembelajaran itu lebih penting dari pada materi 

pelajaran. Seberapa bagusnya susunan materi 

pelajaran, akan tetapi ketika guru tidak bisa 

menyampaikan materi tersebut dengan benar maka 

tujuan dari pembelajaran tersebut tidak akan 

terwujud dengan sempurna. 

Secara teoritis metode dapat diartikan sebagai 

kumpulan cara atau teknik guru dalam 

menyampaikan  pengetahuan  (transfer  of 

knowledge) terhadap murid dengan tujuan yang 

telah      ditentukan      di      dalam      perencanaan
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pembelajaran.
43    

Adapun  dalam  penggunaan 

macam-macam metode pembelajaran ini seorang 

guru diharapkan tidak hanya menggunakan satu 

metode   saja   misalnya   hanya   dengan   ceramah, 

namun  agar  pembelajaran  lebih  menarik 

seyogyanya seorang mengkolaborasikan dari 

berbagai metode pembelajaran, misalnya dengan 

diskusi, demonstrasi atau juga studi banding. 

Sementara itu media pembelajaran juga harus 

selalu diperhatikan penggunaannya oleh guru. 

Secara teoritis media pembelajaran dari aspek 

bahasa berasal dari kata “medium” yang berarti 

perantara   atau   pengantar.   Sedangkan   menurut 

istilah  beberapa  ahli  pendidikan  mempunyai 

definisi yang berbeda-beda, sebagaimana yang 

dikutip oleh Ramayulis bahwa Gagne memaknai 

media sebagai semua komponen yang berada di 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk 

belajar. Selain itu menurut Briggs hampir sama 

dengan pendapat yang awal,  yaitu segala sesuatu 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang 
 
 

 
21. 

43  
Fatah Syukur, Teknologi Pendidikan, (Semarang: Rasail, 2005),
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berbentuk fisik.
44 

Secara lebih detail Arif 

menjelaskan   bahwa   media   merupakan   segala 

sesuatu  untuk  menyampaikan  pesan  yang 

digunakan   oleh   pengirim   ke   pada   penerima 

sehingga bisa merangsang perasaan, pikiran, minat 

dan  juga  perhatian  peserta  didik  dalam  proses 

pembelajaran.
45

 
 

Adapun terkait macam-macam media 

pendidikan,  para  ahli  membaginya  menjadi  dua 

yaitu  media  pendidikan  besrsifat  benda  (materil) 

dan bukan benda (non materil). Menurut Oemar 

Hamalik   yang   termasuk   media   berupa   benda 

terdiri   dari   empat   hal,   pertama,   bahan-bahan 

cetakan atau bacaan, dimana bahan-bahan ini lebih 

mengutamakan  kegiatan  membaca  atau 

penggunaan simbo-simbol kata dan visual. Kedua, 

alat-alat audio visual yakni alat-alat yang bisa 

digolongkan pada: (1) alat tanpa proyeksi seperti 

papan tulis dan diagram, (2) media pendidikan tiga 

dimensi,    seperti    benda    asli,    peta,    (3)    alat 
 
 

44 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Kalam Mulia, 2002), 203. 
45

Arief     S.      Sadiman,      Media      Pendidikan:      Pengertian, 
Pengembangan,   Dan   Pemanfaatannya,   (Jakarta:   PT.   Raja   Grafindo 
Persada, 2009), 7.
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pendidikan   yang   menggunakan   teknik,   seperti 

radio, tape recorder, tranparansi, LCD, internet. 

Ketiga, sumber-sumber masyarakat, seperti objek 

peninggalan sejarah. Keempat, kumpulan benda- 

benda   (material   collection),   seperti   dedaunan, 

benih, batu dan sebagainya.
46

 

Sedangkan  media  pendidikan  bukan  benda 
 

(non materil) biasanya terdiri dari tiga hal: (1) 

keteladanan,  (2)  perintah/  larangan,  (3)  ganjaran 

dan hukuman.
47  

Dalam konteks media pendidikan 

hard  skill  yaitu  pembelajaran  vokasional  maka 

yang lebih banyak dibutuhkan guru adalah jenis 

media pendidikan yang berbentuk benda, sebab 

pendidikan vokasional lebih banyak praktik karena 

untuk   melatih   kamampuan  motorik.  Kreatifitas 

guru dituntut untuk bisa mengembangkan berbagai 

media   pembelajaran   yang   dibutuhkan   supaya 

pembelajaran lebih baik. Memang kelengkapan 

media pembelajaran tidak bisa menjamin efektifitas 

pembelajaran,    namun    guru    yang    mumpuni 

didukung dengan media yang lengkap dan kreatif 
 

46  
Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Ciputra Aditya 

Bakti, 1989), 12. 
47 

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 206.
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akan menjadikan pembelajaran berjalan dengan 

maksimal. 

 
 

3) Evaluasi Pendidikan Hard Skill 
 

Oemar Hamalik mengartikan evaluasi 

pendidikan  sebagai  suatu  proses  penaksiran 

terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan 

perkembangan     peserta     didik     untuk     tujuan 

pendidikan.
48           

Sedangkan       Anas       Sudjono 
 

mengartikan evaluasi pendidikan sebagai kegiatan 

atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga 

dapat    diketahui    mutu    dan    hasil-hasilnya.
49

 

Sementara itu Robert O. Brikerhoff sebagaimana 

dikutip oleh M. Thoyib, bahwa evaluasi adalah 

proses yang menentukan sejauh mana tujuan 

pendidikan dapat dicapai.
50

 

Proses evaluasi pendidikan dapat bermanfaat 

baik bagi pendidk maupun peserta didik. Bagi 

pendidik,  evaluasi  dapat  mengukur  keberhasilan 
 

 
48

Oemar Hamalik, Pengajaran Unit Pendekatan Sistem,( Bandung: 

Mandar Maju Aksara, 1989), 106. 
49     

Anas   Sudjono,   Teknik   Dan   Evaluasi   Suatu   Pengantar 

(Yogyakarta: UP. Rama, 1986), 2. 
50

Muhammad  Thoyib,  Model  Pengembangan  Pendidikan  Islam 

Multikultural di Indonesia (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 55.
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pendidik   dalam   usaha   menyampaikan   materi 

kepada peserta didik. Sehingga apabila sudah baik 

maka bisa dilakukan pengembangan ke tahap yang 

lebih baik dan jika kurang baik maka untuk segera 

diperbaiki. Sedangkan bagi peserta didik, evaluasi 

dapat mendorong mereka untuk lebih semangat 

dalam proses belajarnya karena setiap tahap 

pembelajaran  yang  mereka  tempuh  akan  selalu 

diukur dan dinilai.
51

 
 

Evaluasi juga diperlukan untuk mengukur 

sejauh mana keberhasilan guru dalam proses 

pendidikan hard skill, yaitu dalam mendidik siswa 

dalam menguasai kemampuan akademik dan 

kemampuan vokasionalnya. Dua kemampuan hard 

skill siswa ini bisa dievaluasi dengan cara yang 

berbeda, kemampuan akademik siswa biasanya 

diukur dengan teknik tes tulis, tes lisan dan 

penugasan karena berkaitan dengan aspek 

pengetahuan. Sedangkan kemampuan vokasional 

bisa dievaluasi dengan tes praktek, tes poyek dan 

fortofolio     karena     berkaitan     dengan     aspek 

keterampilan. 
 

51 
Sudjono, Teknik Dan Evaluasi Suatu Pengantar, 11.
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2. Pengembangan Pendidikan Hard Skill 

 

Makna pengembangan dalam konteks pendidikan 

menurut Veitzal dan Syilviana bisa didefinisikan sebagai 

upaya untuk mendapatkan keahlian, pengalaman dan sikap 

untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih baik dalam 

proses pendidikan.
52 

Selain itu Ahmadi juga memaknai 

pengembangan sebagai upaya yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang secara tersetruktur dan 

sistematis untuk menghasilkan konseptual dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.
53  

Jadi pengembangan 

pendidikan  merupakan  istilah  bagi  adanya  wujud 

perbaikan   secara   berkelanjutan   (sustainable)   dengan 

adanya kreatifias dan inovasi yang dirancang untuk 

memperbaiki mutu proses pendidikan. 

Sedangkan pendidikan hard skill yaitu pemberian 

pengetahuan terhadap peserta didik terkait dengan 

kecakapan berfikir ilmiah/akademik dan kecakapan 

kejuruan/vokasional. Kecakapan akademik tertuju pada 

materi dalam setiap mata pelajaran dimana di dalamnya 

mendorong siswa untuk mengasah enam tahapan proses 

kognitif,  yaitu  remember,  understand,  apply,  analyze, 
 

52
Veithzal  Rivai  and  Sylviana  Murni,  Education  Management: 

Analisis Teori Dan Praktik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), 2. 
53 

Ahmadi, Manajemen Kurikulum, 19
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evaluate, dan create. Sedangkan aspek kecakapan 

vokasional terfokus pada pendidikan kejuruan yang ada di 

SMK. 

Dari kedua pengertian di atas, maka pengembangan 

pendidikan hard skill bisa disimpulkan menjadi segala 

usaha dan upaya yang dirancang secara prosedural, 

sistematis dan logis untuk menghasilkan sebuah rancangan 

konsep tertentu dalam rangka meningkatkan mutu proses 

pendidikan hard skill. Dalam fokus pengamatan peneliti 

aspek pengembangan pendidikan hard skill yang dimaksud 

adalah aspek tujuan dan materi pengajaran, metode dan 

media  pembelajaran,  serta  evaluasi  pembelajaran  hard 

skill. 

 
 

3. Revolusi Industri 4.0 
 

a.   Pengertian Revolusi Industri 4.0 
 

Revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu 

revolusi dan industri. Kata revolusi bermakna 

perubahan yang sangat cepat. Sedangkan industri 

berarti pelaksanaan proses produksi. Jadi revolusi 

industri bisa diartikan sebagai perubahan yang sangat 

cepat dalam kegiatan produksi. Proses percepatan 

produksi  ini  tidak  hanya  menekankan  pada  jumlah
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yang banyak (kwantitas), akan tetapi juga 

mempertimbangkan mutu dari hasil produksinya 

(kwalitas).
54

 

Secara urutan sejarah revolusi industri 1.0 yang 

pertama berawal sekitar tahun 1760 hingga 1840, 

dipicu dengan adanya kontruksi rel kereta api dan 

ditemukannya  mesin  uap  sehingga  mendorong 

terhadap produksi mekanik.
55 

Ketika itu banyak pabrik 

yang mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin, 

terutama di Inggris pabrik-pabrik tenun tidak lagi 

menggunakan tenaga manusia namun beralih dengan 

mesin  sehingga  mulai  banyak  pabrik  yang  tutup 

karena  kalah  bersaing  dan  mengakibatkan  banyak 

pengangguran. 
 

Revolusi industri 2.0 yang kedua terjadi mulai 

akhir abad ke 19 sampai awal abad 20, dipicu oleh 

munculnya listrik dan jalur perakitan.
56  

Pada fase ini 

pabrik  yang  terkenal  mampu  memanfaatkan  tenaga 

listrik adalah pabrik mobil Henry Ford sehingga ketika 
 
 
 

54
Sigit Priatmoko, “Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di 

Era 4.0,” TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam 1, no. 2 (2018): 9. 
55    

Klaus  Schwab,  The  Fourth  Industrial  Revolution  (Crown 

Business, 2017), 11. 
56 

Schwab, 11.
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itu bisa mempercepat proses produksinya dan bisa 

menguasai pasar dunia.
57 

Selain itu masih banyak 

pabrik-pabrik lain di Inggris yang berkembang pesat 

karena bergeser dengan penggunaan listrik. 

Revolusi industri 3.0 yang ketiga dimulai tahun 
 

1960 an. Pada masa ini terjadi revolusi digital dengan 

adanya pengembangan semi konduktor, komputasi 

mainframe  (1960),  komputasi  personal  (1970-1980 

an), dan internet (1990 an).
58 

Pada masa ini juga 

ditemukan  programable  Loginc  control  (PLC) 

sehingga mesin-mesin bisa dikendalikan dengan 

program komputer.
59 

Dengan cara itu maka mesin 

industri bisa dijalankan dengan otomatis sehingga 

produktifitas lebih tinggi dan biaya produksi bisa 

ditekan. 

Sedangkan revolusi industri 4.0 yang keempat 

dimulai pada tahun 2000. Hal ini ditandai dengan 

adanya  transaksi  data  yang  besar,  smart  factory, 

virtual  reality,  semua  itu  kalau  digabungkan  akan 
 

 
57  

iswan Iswan And Herwina Bahar, “Penguatan Pendidikan 

Karakter  Perspektif  Islam  Dalam  Era  Millenial  Ir.  4.0,”  in  Prosiding 

Seminar Nasional Pendidikan, vol. 1, 2018, 30. 
58 Schwab, The Fourth Industrial Revolution, 11. 
59  

Iswan and Bahar, “Penguatan Pendidikan Karakter Perspektif 

Islam Dalam Era Millenial Ir. 4.0,” 30.
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menjadi  perubahan  yang besar.
60   

Semua  akan 

diperoleh dengan mudah tanpa harus berpindah dari 

tempat duduknya, semua jaringan bisa terkoneksi dan 

bisa  diakses dengan  hanya  menggunakan  mobile  di 

tangan.  Sehingga  era  ini  akan  berdampak  dalam 

banyak  aspek  kehidupan,  baik  eknomi,  politik,  dan 

juga pendidikan. 

Dalam dunia kerja misalnya, dengan adanya 

revolusi industri ini akan banyak industri-industri 

inovatif tercipta dengan kebutuhan SDM yang 

mumpuni. Oleh karena itu tenaga kerja saat ini harus 

dibekali dengan keterampilan dan kompetensi yang 

mengarah pada kebutuhan lapangan kerja yang 

dibutuhkan sekarang. Diantaranya adalah dunia 

pendidikan yang mempunyai tanggung jawab yang 

besar merespon keadaan ini, dengan memberikan 

kebijakan-kebijakan serta pengembangan program- 

program  pendidikannya  ke  arah  pemenuhan  SDM 

yang bermutu dalam menghadapi era revolusi keempat 

ini. 
 
 
 
 

 
60 

Iswan and Bahar, 31.
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4.   Pengembangan   Pendidikan   Di   Era   Revolusi 
 

Industri 4.0 
 

Pergeseran dunia menuju era industri 4.0 

mempengaruhi banyak aspek yang harus ikut berubah. 

Seperti yang telah disinggung di atas perubahan yang 

sangat  terasa  adalah  dalam  hal  ekonomi  dan  juga 

dunia kerja. Untuk mampu bersaing dalam kompetisi 

perubahan kehidupan tersebut maka dibutuhkan SDM 

yang benar-benar mumpuni dan memiliki keahlian 

khusus. Dalam hal ini yang bertanggungjawab besar 

dalam menyiapkan SDM yang handal adalah dunia 

pendidikan, dimana harus senantiasa merespon 

kebutuhan masyarakat dalam menghadapi 

kehidupannya. 

Terdapat beberapa konsep pengembangan 

pendidikan untuk menyongsong era revolusi industri 

4.0 menurut para ahli. Misalnya terkait dengan 

kebijakan pendidikannya, menurut Maemunah yang 

harus  dilakukan  adalah:  (a)  Menyusun  dan 

menyiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif 

di perguruan tinggi. (b) Kebijakan pendidikan di 

perguruan  tinggi  direkonstruksi  agar  responsif 

terhadap    kebutuhan    revolusi    industri    4.0.    (c)
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Menyiapkan SDM yang handal, kreatif, inovatif dari 

kalangan dosen, peneliti dan juga perekayasa sesuai 

dengan kebutuhan revolusi industri 4.0. (d) 

Digalakkannya riset dan juga pengembangan yang 

mengasilkan produk dan temuan-temuan yang relevan 

bagi kebutuhan di era revolusi industri 4.0. (e) 

Terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk 

meningkatkan produktifitas industri dan meningkatkan 

perusahaan pemula berbasis teknologi.
61

 
 

Selain itu menurut Muhali, pengembangan 

pendidikan di era revolusi industri 4.0 perlu diarahkan 

pada keterampilan berfikir tingkat tinggi. Diantara 

model berfikir tingkat tinggi adalah sistem 

pembelajaran metakognisi, dimana dalam arah 

pembelajarannya  terdiri  dari  dua  komponen  yang 

harus ditekankan yaitu pengetahuan metakognisi 

(deklaratif, prosedural dan kondisional) dan kesadaran 

metakognisi (perencanaan, sistem manajemen 

informasi,   monitoring,   debugging   dan   evaluasi). 

Model pembelajaran metakognisi ini bisa diterapkan 

dengan       model-model       pembelajaran       seperti: 
 

61
maemunah   Maemunah,   “Kebijakan   Pendidikan   Pada   Era 

Revolusi Industri 4.0,” in Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian 

Dan Pendidikan (LPP) Mandala, 2018, 1.
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communitiy of inquiry (COI), project based learning 

(PbJL),   reflective   metacognitive   learning   (RML) 

model dan lain sebagainya.
62

 

Secara lebih detail sebagai acuan kebijakan dan 

juga model pengembangan pendidikan di era revolusi 

industri 4.0 adalah keterampilan-keterampilan yang 

dibutuhkan di era ini, menurut Triling dan Fadel 

sebagaimana dikutip oleh Toto Nusantara ada tiga, 

diantaranya yaitu: 

a. Life  and  career  skill  (ketrampilan  hidup  dan 

berkarir),  meliputi  (1)  fleksibilitas  dan 

adaptabilitas (Flexibility and Adaptability), (2) 

inisiatif dan mengatur diri sendiri (Initiative and 

Self-Direction), (3) interaksi sosial dan budaya 

(Social and Cross Cultural Interaction), (4) 

produktivitas dan akuntabilitas (Productivity and 

Accountability) dan (5) kepemimpinan dan 

tanggungjawab (Leadership and Responsibility). 

b. Learning and innovation skill (ketrampilan belajar 

dan berinovasi), meliputi (1) berpikir kritis dan 

mengatasi    masalah    (Critical    Thinking    and 
 

62
Muhali Muhali, “Arah Pengembangan Pendidikan Masa Kini 

Menurut Perspektif Revolusi Industri 4.0,” in Prosiding Seminar Nasional 

Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, 2018, 5.
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Problem Solving), (2) komunikasi dan kolaborasi 

(Communication and Collaboration), (3) 

kreativitas  dan  inovasi  (Creativity  and 

Innovation). 

c. Information     media     and     technology     skill 

(ketrampilan teknologi dan media informasi), 

meliputi (1) literasi informasi (information 

literacy), (2) literasi media (media literacy) dan 

(3) literasi ICT (Information and Communication 

Technology literacy).
63

 

Dari    keterangan    di    atas    terkait    dengan 
 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di era 

revolusi industri 4.0 menurut penulis bisa dicakup 

dalam ketrampilan soft skill dan juga hard skill. 

Dimana keterampilan soft skill mengarah pada 

kacakapan interpersonal dan intrapersonal. Sedangkan 

kecakapan hard skill terdiri dari kecakapan akademik 

dan vokasional. Adapun khusus dalam penelitian ini, 

penulis   ingin   menfokuskan   dan   mengkorelasikan 

antara pengembangan aspek hard skill siswa dengan 

kebutuhan SDM di era revolusi industri 4.0. 
 

63
Toto   Nusantara,   “Desain   Pembelajaran   4.0,”   in   Prosiding 

Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, 

2018, 4.
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BAB III METODE 

PENELITIAN 

A.   Metode Penelitian 
 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan 

oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam kegiatan penelitiannya. 

1. Jenis Penelitian 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Sugiyono mendefinisikan 

sebagaimana dikutip dari pendapat Creswell, bahwa 

penelitian kualitatif adalah proses mengeksplorasi dan 

memahami makna perilaku individu maupun kelompok 

serta menggambarkan masalah sosial maupun 

kemanusiaan.
64  

Penelitian kualitatif juga bisa dimaknai 

sebagai penelitian yang menghasilkan data-data 

deskriptif  melalui  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
65

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini 

hendak mengungkap data-data secara deskripitif yang 
 
 

64
Sugiyono,  Metode Penelitian  Manajemen  (Bandung:  Alfabeta, 

2013), 347. 
65

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 1999), 4. 
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diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

terkait dengan model pengembangan pendidikan hard 

skill   di   SMK   Berbasis   Pesantren   Kembangsawit 

madiun. 

2. Objek dan Subjek Penelitian 
 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian 

adalah SMK Berbasis Pesantren Kembangsawit Madiun 

yang  difokuskan  pada  model  pengembangan 

pendidikan hard skill siswa dalam menghadapi era 

revolusi industri 4.0. 

Sedangkan  subjek  penelitiannya  adalah  sumber 

data yang utama yang akan peneliti mintai informasi 

tentang data-data penelitian ini. Adapun yang menjadi 

sumber data utama dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah SMK BP, wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 

beberapa guru tertentu. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling purposive,
66  

dimana 

peneliti  menentukan  informan  yang  didasarkan  atas 

ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik  yang merupakan 
 

 
66  

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.
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ciri pokok populasi. Dalam hal ini peneliti beranggapan 

bahwa  informan  di  atas  mengetahui  masalah  yang 

diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber yang valid. Untuk memperoleh 

informasi yang relevan dan valid, peneliti juga 

mengumpulkan   data   dengan   menggunakan   teknik 

“sampling  bola  salju”  (snowball  sampling)
67

,  yaitu 
 

teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya 

kecil, kemudian membesar. Atau teknik mengibaratkan 

bola salju yang menggelinding semakin lama semakin 

besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 

satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini 

belum berasa lengkap terhadap data yang diberikan, 

maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih 

tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 

dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga 

jumah sampel semakin banyak. 

Sesuai tujuan peneliti, maka pemilihan informan 

dilakukan secara purposive. Teknik sampling purposive 

digunakan   untuk   mengarahkan   pengumpulan   data 

sesuai  dengan  kebutuhan  melalui  penyeleksian  dan 

pemilihan   informan   yang   benar-benar   menguasai 
 

67
Ibid., hlm. 125.
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informasi dan permasalahan secara mendalam serta 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat. 

Dengan teknik purposive dan snowball sampling 

akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informasi 

kunci sebagai sumber data. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
 

a.    Observasi 
 

Pertama  kali  observasi  di  SMK  BP  Subulul 
 

Huda  Kembangsawit  dilakukan  pada  tanggal  26 
 

November 2018 untuk mengerjakan proposal 

skripsi. SMK BP Subulul Huda Kembangsawit 

terletak di daerah kecamatan Kebonsari kabupaten 

Madiun. Semua siswa siswi SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit merupakan santri pondok pesantren 

Subulul Huda Kembangsawit karena mereka 

diwajibkan untuk bermukim di pondok pesantren. 

Observasi untuk memulai mengerjakan skripsi 

dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan 

langkah awal memberikan surat penelitian ke ruang 

TU. Lingkungan yang sangat agamis karena 

dipengaruhi peraturan pesantren menjadikan siswa 

siswi memiliki sopan santun dan akhlak yang baik. 

Letak   SMK   BP   Subulul   Huda   Kembangsawit
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berada disamping pondok putra serta SMP IT dan 

MI IT Subulul Huda Kembangsawit yang juga 

merupakan lembaga formal hasil transformasi dari 

pondok pesantren Subulul Huda Kembangsawit. 

b.  interview 
 

Interview    pertama    kali    pada    tanggal    26 
 

November 2019 peneliti menemui salah satu guru 

SMK BP sekaligus ustadz di pondok pesantren 

Subulul Huda Kembangsawit untuk melakukan 

wawancara, beliau bernama ustadz Mahbub Ali. 

Beliau menjelaskan bahwa di SMK BP Subulul 

Huda Kembangsawit terdapat 2 jurusan yaitu RPL 

dan Perbankan syariah. Selain itu pelajaran umum 

yang mencakup banyak mata pelajaran diantaranya 

matematika, PAI, dan satu pelajaran yang unik 

adalah  pelajaran  aswaja  (Ahlu  sunnah  wal 

jama’ah). Selain siswa siswinya yang wajib mukim 

di pondok pesantren Subulul Huda Kembangsawit, 

sebagian besar guru-gurunya pun juga merupakan 

ustadz di pondok pesantren Subulul Huda 

Kembangsawit. 

Interview  awal  untuk  memulai  mengerjakan 

skripsi  pada  tanggal  10  Januari  2019  peneliti
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menemui ustadz Ibnu untuk memberikan surat 

penelitian. Dan beliau juga   menjelaskan bahwa 

sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih siswa- 

siswi SMK BP Subulul Huda Kembangsawit dalam 

mengikuti perlombaan. SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit merupakan SMK berbasis pesantren 

pertama kali di kabupaten Madiun. 

c.  Dokumentasi 
 

Dokumentasi tentang SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit peneliti meminta kepada pihak TU 

untuk melengkapi bab-bab dalam skripsi. Pihak 

SMK BP melayani dengan baik dalam proses 

penelitian ini sehingga ada daya dukung dari pihak 

yang menjadi obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan dokumen- 

dokumen resmi,karena untuk memperoleh 

data/informasi berkaitan dengan sejarah berdirinya 

SMK BP Subulul Huda Kembangsawit, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, dan keadaan guru 

serta karyawan SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit Madiun.
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4. Teknik Analisis Data 

 

Analisis  data  kualitatif  adalah  proses  mencari 

dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- 

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya    dapat    diinformasikan    kepada    orang 

lain.
68

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
 

menggunakan  konsep  yang  diberikan  Miles  & 

Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisis  data  dilakukan  secara  interaktif  dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data meliputi: pengumpulan 

data, data reduction
69

, data display (penyajian 

data)
70

,conclusion
71

.        Langkah-langkah        analisis 

ditunjukkan pada gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68Ibid., hlm. 244. 
69   

Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman,  Analisis Data 

Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16. 
70Ibid, hlm. 17. 
71 

Ibid, hlm. 19.
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Pengumpula 

n Data 

 

 
 

Penyajia 

n Data
 
 
 

 
Reduksi 

Data 
 

 

Kesimpula 
 
 
 
 
 

 
Keterangan: 

 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian reduksi 

data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat  kategori.  Dengan  demikian  data  yang 

telah  direduksikan  memberikan  gambaran  yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah men-display-kan data atau menyajikan data
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ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut telah 

menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan di- 

display-kan pada laporan akhir penelitian. 

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam 

penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

5. Uji Keabsahan Data 
 

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan 

untuk mengecek tingkat kevalidan data. Adapun teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan 

sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap data yang diperoleh. Triangulasi 

dibagi menjadi empat teknik, yaitu triangulasi sumber, 

metode,  penyidik,  dan  teori.
72   

Dalam  penelitian  ini 
 

triangulasi yang digunakan hanya triangulasi sumber 

dan  metode.  Langkah-langkahnya  dalam  triangulasi 

sumber yaitu peneliti mengambil data yang sama dari 
 

72
Moleong, Metode Penelitian ..., hlm. 330.
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beberapa sumber yang dianggap  mengetahui tentang 

data yang dibutuhkan, misalnya dari kepala sekolah, 

waka kurikulum dan guru mata pelajaran. Sedangkan 

dalam  triangulasi  metode,  peneliti  mengambil  data 

yang sama dengan berbagai metode misalnya data 

tentang evaluasi pendidikan hard skill bisa diketahui 

dari observasi, wawancara dan juga dengan melihat 

dokumen yang ada di sekolah.
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BAB IV 
 

 

A.  Deskripsi Data Umum 
 

1.   Latar   Belakang   Berdirinya  SMK  BP   Subulul 
 

Huda Kembangsawit 
 

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada 

Pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka mencerdaskan masyarakat. 

Tiga  tantangan  pendidikan  yang dihadapi  pemerintah 

saat ini yang harus segera diatasi demi mencapai tujuan 

yang telah diamanatkan UUD 1945 tersebut adalah 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan. 

Pemberian hak otonomi dalam berbagai hal di Era 

Reformasi  ini  memberikan  harapan  baru  khususnya 

bagi dunia pendidikan, untuk lebih berupaya 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berhati nurani dan bermartabat, yang mampu 

menguasai dan memberdayakan berbagai teknologi 

untuk kemakmuran bangsa dan negara, walaupun hal 

itu perlu ditempuh dengan berbagai upaya oleh semua 
 

 

61
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pihak   demi   terciptanya   manusia   Indonesia   yang 

berkualitas.
73

 

Proses pendidikan yang berkualitas dan 

kesempatan untuk dapat menikmati pendidikan seluas- 

luasnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dapat 

memberikan harapan baru pada masyarakat yang tidak 

mampu untuk dapat menikmati pendidikan yang layak 

dan bermartabat, yang akan membawa harapan baru 

yang lebih baik dimasa mendatang.Hal ini dikarenakan 

pendidikan sementara ini masih menjadi dominasi 

masyarakat ekonomi kelas menengah dan kelas atas. 

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas selalu 

menjadi bahan perbincangan dan dibutuhkan setiap 

lapisan masyarakat, tetapi yang menjadi permasalahan 

adalah  berapa  banyak  biaya  yang  harus  dikeluarkan 

oleh pemerintah untuk hal ini, karena keterbatasan 

ekonomi masyarakat dan daya beli masyarakat yang 

rendah sebagai akibat langsung dari kondisi ekonomi 

Indonesia yang berdampak bagi kehidupan makro 

masyarakat Indonesia. Terlihat jelas bahwa pendidikan 

merupakan saham yang besar dalam rangka perbaikan 
 

 
73 

Hasil dokumentasi dari SMK BP Subulul Huda Kembangsawit 

pada tanggal 08 April 2019.
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kualitas manusia Indonesia di masa mendatang. Ukuran 

kualitas mengarah pada upaya perbaikan dan 

peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia 

yang beriman, berilmu, cerdas, terampil dan mampu 

menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup di 

masa sekarang dan yang akan datang. 

Sebagai Masyarakat Jawa Timur, kita ketahui 

pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencanangkan 

Program   Wajib   Belajar   12   Tahun.  Hal   ini   dapat 

diketahui   melalui   Peraturan   Daerah   Propinsi   Jawa 

Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 

2014 yang lalu. 
 

Dampak  dari  keterlaksanaan  wajib  belajar 

tersebut adalah meningkatnya animo yang akan 

memasuki jenjang pendidikan menengah sebagai 

program pendidikan lanjutan yang diperlukan oleh 

masyarakat. Hal tersebut masih dipacu pula dengan 

bertambahnyamasyarakat yang memerlukan 

keterampilan untuk kecakapan hidup (life skill) 

melaluijenjang pendidikan menengah khususnya untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan.
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Kultur Kabupaten Madiun yang terdiri dari 

perkotaan dan pedesaan, apalagi ditambah madiun telah 

lama mendeklarasikan sebagai kota GADIS 

(Perdagangan, Pendidikan dan Industri) hal ini sangat 

mendukung sekali akan keberadaan SMK-BP Subulul 

Huda ditambah dari tahun ke tahun animo masyarakat 

untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi 

sangat meningkat seiring bertambahnya penduduk. 

Berdirinya  SMK  BP  Subulul  Huda 

Kembangsawit tidak lepas dari sejarah berdirinya 

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit, karena 

lembaga ini termasuk salah satu lembaga formal yang 

keberadaanya didalam kampus Pondok Pesantren 

subulul huda, sehingga yang menjadi pelajar SMK BP, 

dia sekaligus sebagai santri Pondok Pesantren Subulul 

Huda Kembangsawit. 

Pondok Pesantren ini secara historis memiliki 

peran yang besar terhadap upaya perwujudan 

pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya.Bahkan jauh sebelum negeri ini 

lepas dari cengkraman penjajah, institusi lembaga 

Pesantren secara umum dengan segala kondisinya telah 

ada  dan  terasa  manfaatnya  bagi  masyarakat.  Tokoh
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sentralnya (baca:Kyai), menjadi tumpuhan pemecahan 

segala macam persoalan yang ada dalam masyarakat. 

Beberapa dasa warsa kemudian, dunia Pesantren 

kurang diminati karena dianggap terlalu tradisional, anti 

kemajuan dan menjauhkan dari duniawi. Namun ketika 

tingkat mobilitas manusia begitu tinggi yang berakibat 

pada paradigma pragmatism dengan segala akibat dan 

kenyataan yang ada, kususnya secara moral, pola 

pendidikan  Pesantren  kembali  terasa  menarik,  indah 

dan memiliki nilai filosofi hidup yang tinggi. 

Didalam Pesantren para santri diajar, diajar, 

dididik secara langsung dan dikondisikan dengan 

disiplin dan keteladanan para ustadznya. Didalamnya 

juga diajarkan masalah sosial, hukum, wawasan 

lingkungan bahkan kebersihan dan kesehatan baik 

mental maupun fisik melalui olah raga. Yang terpenting 

lagi adalah didikan kemandirian dan positif thinking 

attitude. Sebab ditangan merekalah tugas 

kemasyarakatan ini terpikul. 

Dengan alasan tersebut, Yayasan Pendidikan dan 

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit 

senantiasa mengawal dan terus mempertahankan 

eksistensi  sekolah  agar  terus  maju.  Dengan  harapan
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semoga SMK-BP Subulul Huda mampu ambil bagian 

dan mengambil peran penting dalam mensukseskan 

programGubernur Jawa Timur, sekaligus dalam upaya 

mencerdaskan   kehidupan   bangsa   dengan   beberapa 

alasan berikut: 

a.   Masih  banyak  anak  usia  Wajib  Belajar  12  tahun 

yang ditemui belum menikmati pendidikan Sekolah 

Menengah Tingkat Atas secara keseluruhan di 

wilayah  Kab.  Madiun  khususnya  daerah Saradan, 

Kare dan sekitarnya yang merupakan basis sumber 

pelajar kita, dengan alasan ketidakmampuan orang 

tua untuk membiayai pendidikan mereka. 

b. Tuntutan  ekonomi  keluarga,  sehingga  anak 

dipekerjakan untuk membantu mencari nafkah 

bersama orang tua mereka. 

c.   Sebagai  jawaban  dari  tuntutan masyarakat  sekitar 

dan wali santri sekaligus lanjutan dari jenjang 

sekolah formal yang ada di Yayasan Pendidikan dan 

Pondok Pesantren Subulul Huda, yang selama ini 

sudah ada lembaga non formal seperti Pondok 

Pesantren  Subulul  Huda,  TPQ,  Program  Tahfidz 

dan MADIN/MDT (Madrasah Diniah Takmiliyah)
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dan  lembaga  formal  PAUD,  RA,  MIS,  SMP  IT 

Subulul Huda 

d.   Diberi nama SMK Berbasis Pesantren, karena kami 

mencoba mengintegrasikan kurikulum SMK dengan 

keunggulan sistim dan nilai-nilai yang ada di 

pesantren,  dengan  pendekatan  character buliding, 

dengan pendidikan dan pengajaran akhlak dan adab 

secara totalitas selama 24 jam, karena semua siswa 

wajib mukim di asrama sekaligus menjadi santri di 

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit. 

Satu sistem perpaduan ini merupakan dua kekuatan 

yang  akan  membekali  peserta  didik  guna 

menghadapi tantangan hidup yang semakin 

kompetitif   dan   kompleks  agar   mampu   berfikir 

secara logis, bersikap kritis dan selektif, sportif dan 

produktif.
74

 
 

Kiranya  4  alasan  di  atas  yang  menjadi 

pertimbangan bagi SMK-BP Subulul Huda untuk 

menyiapkan diri dan berperan serta dalam bidang 

pendidikan   dengan   biaya   semurah-murahnya   dan 

terjangkau  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat  namun 
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dengan  kualitas  pendidikan  yang  Insya  Allah  dapat 

diharapkan oleh masyarakat.
75

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku 

pengelola pendidikan di SMK-BP Subulul Huda 

memandang perlu untuk terus mengembangkan diri 

dengan mencari dukungan dari berbagai pihak. 

Adapun  yang menjadi dasar pengajuan bantuan 

untuk pengembangan bagi SMK-BP Subulul Huda ini 

adalah : 

a.   Undang-undang  Nomor   2   Tahun   1989   tentang 
 

Sistem Pendidikan Nasional, 
 

b.   Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2000  tentang 
 

Pendidikan Nasional. 
 

c.   Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1989  tentang 
 

Otonomi Daerah, 
 

d.   SK    Menteni    Pendidikan    Nasional    Nomor    : 
 

017/U/2003. tanggal 7 Februari 2003 tentang 

Pelaksanaan Pendidikan pada Sekolah Dasar dan 

Menengah. 

e.   Dukungan  masyarakat,  dewan  ustadz,  guru  dan 
 

tokoh pendidikan di Kec. Kebonsari. 
 
 

75 
Hasil observasi lapangan di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit pada tanggal 08 April 2019.
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f. Rapat Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren 

Subulul Huda Dewan Guru dan civitas akademika 

SMK-BP  SUBULUL  HUDA  tanggal  20Februari 

2018. 
 

2.   Tujuan didirikannya SMK BP Subulul Huda 
 

Kembangsawit 
 

SMK BP ini didirikan dengan konsep perpaduan 
 

-mensinergikan- kemampuan life-skill, intelektual, dan 

spiritual. Lembaga ini memandang bahwa ketika 

pengaruh budaya dan teknologi informasi telah kita 

rasakan begitu hebatnya, tampak bahwa dunia sekolah 

hanya sampai pada batas pengajaran. Berbagai ilmu 

berhenti menjadi pengetahuan, tidak lagi menjadi 

keyakinan. Apalagi mengingat akan peringatan dan 

isyarat yang Rosululloh SAW sampaikan, bahwa akan 

hadir zaman dimana Islam tinggal simbol, Muhammad 

tinggal nama dan al-Qur'an tinggal pelajarannya saja. 

 

Dari kondisi diatas, SMK BP hadir dengan 

sebuah konsep yang mengintegrasikan kurikulum 

nasional dan keunggulan nilai-nilai kepesantrenan, 

formal dengan dunia Pesantren, dimana para siswa juga 

secara   aktif   mengikuti   kegiatan   pendidikan   dan
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keilmuan   di   Pondok   Pesantren.   Sehingga   dengan 

adanya  pembinaan  dan  pengawasan  sekaligus 

pendidikan totalitas, ilmu agama yang ia terima akan 

mengendap menjadi keyakinan dan berbuah menjadi 

prilaku serta akhlaqul karimah. 

 

3.   Visi   &   Misi   misi   SMK   BP   Subulul   Huda 
 

Kembangsawit 
 

Adapun visi misi SMK BP Subulul Huda adalah: 
 

 

a. Visi: 
 

 

1. Terwujudnya   layanan   pendidikan   unggul 

berbasis pesantren mampu mencetak lulusan 

yang terampil, inovatif, kreatif, dedikatif, 

kompetitif, dan berwawasan global berbasiskan 

ilmu dan adab.
76

 

b. Misi Menuju Visi Tersebut Adalah: 
 

1.  Meningkatkan kualitas SDM pendidik, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik. 

2.   Menumbuhkan kerjasama dan kemitraan dengan 
 

dunia   usaha,   industri,   instansi   terkait   dan 
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masyarakat  dalam  memperluas  jaringan  dan 

meningkatkan mutu lulusan. 

3.   Meningkatkan sarana prasarana sekolah. 
 

4.   Memanfaatkan setiap peluang yang ada menjadi 

aset  bagi  perkembangan  sekolah  menjadi 

sekolah mandiri. 

5. Meningkat kualitas proses pendidikan yang 

berorientasi pada kompetensi profesional. 

6. Menciptakan  produk  unggulan  kompetensi 

berbasis pasar. 

7. Menerapkan     pola     pembelajaran     yang 

berorientasi   pada   dunia   usaha   dan   industri 

dengan mengembangkan unit-unit produksi dan 

kelas wirausaha 

8. Melaksanakan proses belajar mengajar secara 

optimal yang kondusif berdasarkan Curriculum 

Base Competency (CBC) dan Curriculum Base 

Training (CBT). 

 

9.   Membekali siswa santri kemampuan berbahasa 

arab  dan  inggris  secara  intensif  dan 

komunikatif. 

10. Menciptkan lingkungan sekolah yang kondusif, 

nyaman dan menyenangkan bagi warga sekolah
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dalam mendukung proses pendidikan dan 

pembelajaran.
77

 

a. Tujuan 
 

1) Tujuan Pendidikan Nasional 
 

Berdasarkan  penjabaran  dari  UUD  1945 

tentang pendidikan dituangkan dalam Undang- 

Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 

menyebutkan bahwa, “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada   Tuhan   Yang   Maha   Esa,   berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis 

serta bertanggung jawab.” 

2) Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan 
 

Pendidikan menengah kejuruan memiliki 

karakteristik    yang    berbeda    dengan    satuan 

pendidikan  lainnya.  Perbedaan  tersebut  dapat 
 

77 
Ibid
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dikaji  dari  tujuan  pendidikan,  substansi 

pelajaran, tuntutan pendidikan dan lulusannya. 

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

peserta didik untuk hidup mandiri melalui : 

a)  Mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan 

yang akuntabel sebagai pusar pembudayaan 

kompetensi berstandar nasional, 

b) Mendidik   sumber   daya   manusia   yang 

mempunyai etos kerja dan kompetensi 

berstandar internasional, 

c) Memberikan  berbagai  layanan  Pendidikan 

Kejuruan yang permeabel dan fleksibel 

secara terintegrasi antara jalur dan jenjang 

pendidikan, 

d) Memperluas layanan dan pemerataan mutu 

pendidikan kejuruan, 

e) Mengangkat    keunggulan    lokal    sebagai 

modal daya saing bangsa. 

f) Meningkatkan  kompetensi  sumber  daya 

manusia  sekolah
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g) Meningkatkan   pelayanan   prima   kepada 

masyarakat dengan biaya yang bisa 

dijangkau kalangan menengah kebawah 

h) Meningkatkan      kewirausahaan      sekolah 

melalui unit   produksi sekolah 

i)  Meningkatkan daya serap tamatan ke du/di 

melalui jaringan kerja sama dan bursa kerja 

sekolah 

j) Meningkatkan penguasaan berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa asing (inggris 

dan arab) 

k) Meningkatkan pembinaan bakat siswa lewat 

ekstra kurikuler.
78

 

4.   Keadaan Sarana dan Prasarana 
 

a.   Keadaan   Sarana   dan  Prasarana   SMK  BP 

Subulul Huda Kembangsawit 

Sarana dan prasarana di SMK BP Subulul Huda 
 

Kembangsawit  yang yang termasuk dalam kategori 

keadaan baik dan mumpuni untuk digunakan dalam 

menunjang proses pembelajaran. Berikut sarana dan 
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prasarana  SMK  BP  Subulul  Huda  Kembangsawit 

antara lain: 

1.   Ruang belajar yang terdiri dari 4 ruang 
 

2.   Ruang kepala sekolah terdiri dari 1 ruang 
 

3.   Ruang guru terdiri dari 1 ruang 
 

4.   Ruang laboratorium komputer yang terdiri 1 

ruang 

5.   Wc guru terdiri dari 1 ruang 
 

6.   Wc siswa terdiri dari 2 ruang 
 

7.   Masjid terdiri dari 1 ruang 
 

8.   Lemari Tata Usaha terdiri dari 1 lemari 
 

9.   Halaman Sekolah/Lap. Upacara terdiri dari 1 
 

10. Meja/Kursi Guru terdiri dari 6  meja/kursi 
 

11. Meja/Kursi   Tata   Usaha   terdiri   dari   1 

meja/kursi 

12. Papan Tulis terdiri dari 2 papan tulis 
 

13. Sarana Olahraga terdiri dari 1.
79

 
 

b.   Pengembangan Sarana dan Prasarana 
 

Insya   Allah   dengan   terus   menyempurnakan 

ikhtiar dan senantiasa berdoa serta berserah diri kepada 

Allah SWT pihak yayasan dan masyarakat akan terus 
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bekerja keras mengembangkan sarana dan prasarana 

penunjang  demi  kelancaran  proses  belajar  mengajar. 

Saat ini kami sedang melakukan proses pembebasan 

lahan seluas 1 Ha untuk melengkapi sarana dan 

prasarana  yang ada  guna  menunjang proses kegiatan 

belajar   dan   mengajar   di   SMK-BP   Subulul   Huda 

Kembangsawit.
80

 
 

5.   Kegiatan  Belajar  Mengajar  (KBM)  di  SMKBP 

Subulul Huda Kembangsawit 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan 

pada pagi hari dan kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan 

pada sore dan malam hari. 

6.   Kurikulum  yang  digunakan  di  SMKBP  Subulul 
 

Huda Kembangsawit 
 

SMK BP Subulul Huda menggunakan kurikulum 
 

2013 untuk kelas X dan KTSP untuk kelas XI pada 

pelajaran normatif, adaptif dan produktif untuk program 

keahlian:Rekayasa Perangkat Lunak dan Perbankan 

Syariah. 
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B.  Deskripsi Data Khusus. 

 

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis 

mendapatkan deskripsi sejumlah point penting terkait 

dengan model pengembangan pendidikan Hard Skill 

siswa dalam menghadapi era industri 4.0 di SMK BP. 

Pendidikan Hard Skill yang dimaksud mencakup dua 

aspek, yaitu bidang akademik dan vokasional. Karena 

keterbatasan waktu dan terlalu luasnya objek penelitian 

dalam pengambilan data, maka penulis membatasi 

pengambilan  data  dari  masing-masing  aspek  tersebut 

dari pelaksanaan satu mata pelajaran.Untuk 

pengembangan   aspek   akademik,   penulis   mengambil 

objek   pelaksanaan   pembelajaran   Pendidikan   Agama 

Islam (PAI). Sedangkan untuk pengembangan aspek 

vokasional, penulis mengambil objek mata pelajaran 

pemrograman komputer dalam jurusan Rangkaian 

Perangkat  Lunak  (RPL).  Penjelasannya  secara  lebih 

spesifik sebagai berikut:
81

 
 

1.   Pengembangan   Tujuan   dan   Materi   Pendidikan 
 

Hard   Skill   Siswa   di   SMK   Berbasis   Pesantren 
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Kembangsawit  Madiun  dalam  Menghadapi  Era 
 

Revolusi Industri 4.0 
 

a.   Pengembangan Tujuan Akademik Skill 
 

SMK BP  Subulul  Huda  Kembangsawit  sebagai 

lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok 

Pesantren, sejak pendiriannya sudah menekankan 

adanya integrasi antara sistem pembelajaran pesantren 

dan sistem pembelajaran umum sehingga mampu 

mencetak para lulusan yang mumpuni baik dalam 

pengetahuan umum maupun agama. Hal ini 

sebagaimana  bisa  dilihat  dari  penyusunan  visi  SMK 

BP di atas yang mengarah pada pembentukan profil 

lulusan yang mumpuni pada aspek afektif, kognitif dan 

juga psikomotoriknya, yakni baik dalam sikap, luas 

pengetahuannya dan terampil dalam bekerja. 

Model integrasi tersebut kemudian dirumuskan 

sebagai tujuan dari pendidikan di SMK BP. Arah dari 

tujuan  pendidikan  SMK  tersebut  tidak  tanpa  alasan 

yang kuat, akan tetapi pandangan visioner kepala 

sekolah serta para pengelola lembaga tersebut sudah 

menyadari  pentingnya  lulusan  yang mumpuni  dalam 

dua bidang tersebut, yaitu ilmu agama dan juga umum. 

Serta yang lebih mendesak adalah alasan kebutuhan di
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era sekarang era revolusi industri 4.0 yang 

membutuhkan para lulusan yang mempunyai bekal 

komperhensif di dalam menghadapi kehidupannya.
82

 

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan fokus 

pada tujuan pengembangan pendidikan hard skill yang 

meliputi  aspek  akademik  dan  vokasional.  Adapun 

dalam aspek akademik, tujuan pendidikan yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut sebagaimana 

pemaparan dari ustadz Mahbub Ali dalam pengajaran 

PAI: 
 

“Tujuan pembelajaran PAI mensinergikan pengetahuan 

umum  dengan  pengetahuan  agama  maka  dengan  istilah 

SMK BP maka salah satunya adalah mengantarkan siswa 

siswi SMK BP dalam upaya pemahaman ilmu pengetahuan 

berbasis skill dan juga ilmu keagamaan yang akan memoles 

etika mereka, sikap mereka dan juga moral mereka dalam 

menjalani   kehidupan.   Materi-materi   yang   disampaikan 

dalam pembelajaran PAI seperti bahaya pergaulan bebas, 

konsep  berbusana,  keutamaan  sifat  jujur,  al-Qur’an  dan 

Hadis sebagai pedoman hidup, dan lain-lain”
83

 

 
 
 
 
 

 
82 Ibid 
83  

Wawancara dengan Ustadz Mahbub Ali pada tanggal 08 april 
2019 di SMK BP Subulul Huda Kembangsawit
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Sebagai sekolah kejuruan yang mengutamakan 

progresifitas dalam pengelolaannya, SMK BP Subulul 

Huda Kembangsawit selalu memperhatikan kebutuhan 

lulusannya sesuai dengan tuntutan kehidupan saat ini. 

Para pimpinan serta para guru di SMK BP juga 

memperhatikan kebutuhan di era revolusi industri 4.0 

saat ini, sehingga arah dan tujuan pembelajaran harus 

dikembangkan untuk menyiapkan output yang siap 

menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Masih 

menurut ustadz Mahbub Ali, peningkatan tujuan 

pegembangan bidang akademik siswa dalam 

menghadapi era industri 4.0 sebagai berikut: 

“Kita berpandangan bahwa generasi muda saat ini yang 

notabennya tidak lepas dari era milenial sebenarnya hal-hal 

yang berbau teknologi tanpa harus dipelajari otomatis sudah 

mereka pelajari dan fahami dari faktor    kultur dan 

lingkungan. Dalam menghadapi era revolusi industry 4.0 ini 

polesan   pengetahuan agama lebih penting dan adanya 

keterpaduan antara materi agama dan pemahaman 

kerohanian memberikan daya dukung untuk memanfaatkan 

era ini dengan sesuatu yang lebih positif dan terarah. 

Menjadikan  mereka generasi-generasi  era  milenial   tidak 

terlepas dari koridor religious. Bahaya jika generasi milenial 

tidak   ada   sentuhan  religious   dalam   memanfaatkaatkan 

zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini dan agar
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generasi milenial memiliki rem atau control. Apa remnya ? 

ya pendidikan keagamaan itu tadi.”
84

 
 

 
 

Penulis juga melakukan pengamatan lapangan 

tentang siswa-siswi dalam berperilaku terhadap guru 

maupun sesama teman dan memang mereka memiliki 

sopan santun yang baik.
85

 

b. Pengembangan Tujuan Vokasional Skill 
 

Sedangkan tujuan pembelajaran dalam bidang 

vokasional sebagai komponen pendidikan  hard skill 

yang lainnya utamanya adalah untuk mencetak lulusan 

yang  memiliki  skill  khusus  dalam  bidang  kejuruan 

yang  jarang  dimiliki  orang  lain,  sebagaimana 

penuturan ibu Anita: 

“Tujuan terpenting pembelajaran vokasional adalah lebih 

mengutamakan skill atau keterampilan jadi siwa siswi lulus 

dari SMK BP ini mereka memiliki kemampuan yang bisa 

diandalkan yang tidak dimiliki orang lain.”
86
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Terkait  dengan  jurusan  vokasional  di  SMK BP 

Subulul Huda Kembangsawit seluruhnya terdapat dua 

jurusan, yaitu perbankan syariah dan rangkaian 

perangkat lunak (RPL).Penulis menfokuskan pada 

jurusan  RPL  dalam  penelitian  ini  dalam 

pengembangan jurusannya.
87 

Jurusan RPL terkait 

dengan kemampuan siswa dalam bidang teknologi 

informasi yang sangat dibutuhkan di era 4.0 ini, 

sehingga       terdapat       beberapa       materi       yang 

dikembangkan untuk lebih meningkatkan siswa dalam 

ketrampilannya di bidang komputer. Sebagimana hasil 

wawancara berikut: 

“Sekarang teknologi semakin canggih dan secara otomatis 

keterampilan siswa juga akan lebih luas.Maka dari itu siswa 

diberikan pemahaman tentang pemrograman karena inti dari 

computer terletak pada pemrograman. RPL mempelajari 

bahasa computer jadi keterampilan siswa siswi dalam 

memahami dan mempraktekkan RPL khususnya 

pemrograman   akan   lebih   memudahkan   mereka   dalam 

mengembangkan keterampilan komputernya.”
88
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Pengembangan tujuan bidang vokasional tersebut 

tentunya diimbangi dengan kemampuan para 

pengajarnya yang mumpuni di bidangnya, hal tersebut 

bisa dilihat dari beberapa pengajarnya yang memang 

mempunyai spesifikasi bidang pendidikan yang linier, 

seperti Bu Anita yang merupakan guru ahli..., dll. 

Selain   dari   kemampuan   gurunya,   juga   didukung 

dengan pemenuhan fasilitas yang memadahi, seperti 

laboratorium  komputer dan juga  perangkat  IT  yang 

lainnya.
89

 
 

c.   Pengembangan Materi Akademik Skill 
 

Sedangkan dalam materi pelajarannya, untuk 

bidang akademik dengan mengacu pada pembelajaran 

PAI, pembahasan-pembahasan yang diberikan seperti 

bab  tentang  bahaya  pergaulan  bebas,  konsep 

berbusana, keutamaan sifat jujur, al-Qur’an dan Hadis 

sebagai pedoman hidup, dan lain-lain sesuai dengan 

silabus   yang   sudah   ditentukan   oleh   pemerintah. 

Materi-materi PAI yang diberikan selain dari silabus 

tersebut juga  terdapat  beberapa  tambahan  dari  guru 

pengampunya,   tentunya   hal   ini   sebagai   respon 
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progresif dari guru tentang kebutuhan yang lebih 

banyak  bagi  siswa  terutama  di  era  4.0  saat  ini. 

Diantara pengembangan materi yang diberikan guru 

yaitu menghadirkan informasi langsung realitas yang 

ada di lapangan misalnya terkait dampak revolusi 

industri 4.0 bagi anak muda dalam pergaulan bebas, 

sebagaimana penjelasan ustadz Mahbub: 

“Selain menerima materi sesuai silabus dan rpp, saya juga 

mengembangkan  observasi  lingkungan.  Jadi  siswa  siswi 

bisa langsung melihat dunia sekarang bagaimana to dampak 

revolusi  industry 4.0  untuk  pergaulan diluar  yang  sangat 

bebas.    Dampak  dari kebanyakan generasi milenial  yang 

hanya mengedepankan logika dan teknologi tanpa adanya 

control yang berupa pendidikan agama. Karena meskipun 

mereka didunia pesantren mereka juga merasakan manfaat 

maupun dampak dari perkembangan era revolusi industry 

4.0 ini.”
90

 
 

 
 

Menghadirkan realitas yang terjadi di lapangan 

seperti yang dilakukan ustad Mahbub seperti di atas 

penting  dilakukan,  terutama  sebagai  bahan 

pengamatan siswa di awal pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan saintifik kurikulum  2013 sehingga siswa 
 

90   
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Huda Kembangsawit
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benar-benar  bisa  melihat  dan  merasakan  dampak 

pembelajaran dalam realitas kehidupan sehari-hari.
91

 

d.  Pengembangan Materi Vokasional Skill 
 

Sedangkan materi pelajaran yang diajarkan di 

jurusan RPL diantaranya adalah pemrograman dasar 

dan pemrograman visual basic sistem operasi jaringan 

computer, yang semua materi tersebut diambilkan dari 

silabus   nasional.
92    

Adapun   pengembangan   materi 

yang diberikan di jurusan RPL diantaranya adalah 

sebagai barikut sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bu Anita: 

“Pada umumnya kalau pelajaran umum ada LKS nya. Kalau 

untuk mengembankan materi RPL saya biasa membeli buku 

di luar silabus namun masih tentang RPL sebagai referensi 

lain. Selain itu saya gabung di di grub forum umum fb, ig, 

line untuk mendapatkan banyak proyek-proyek program 

pembuatan website kemudian saya share ke grub maya jadi 

di  luar  kelas  kita  masih  bisa  melakukan  pembelajaran 

santai. RPL pelajaran yang lebih banyak praktek jadi saat 

teori materi saya sampaikan dengan ppt  
93

 

 

 
91 

Hasil observasi lapangan di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit pada tanggal 08 April  2019. 
92 

Hasil dari dokumentasi RPP dari ibu anita pada tanggal 11 April 
di SMK BP Subulul Huda Kembangsawit 

93   
Wawancara dengan Bu Anita pada tanggal 11 April 2019 di 

SMK BP Subulul Huda Kembangsawit
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Dari beberapa pernyataan dari informan di atas, 

dapat diambil kesimpulan terkait dengan 

pengembangan  tujuan  dan  materi  pendidikan  hard 

skill,  baik  dalam  bidang  akademik  maupun 

vokasional.  Pertama,  pengembangan  tujuan 

pendidikan hard skill bidang akademik melalui 

pembelajaran PAI adalah lebih meningkatkan 

penguasaan siswa terhadap materi PAI dan juga 

meningkatkan  aspek  kerohanian  siswa  dengan 

berbagai kegiatan sekolah yang terintegrasi dengan 

kegiatan pondok pesantren. Dengan bekal ilmu agama 

dan juga spritual yang tinggi tersebut para lulusan 

nantinya akan mampu menghadapi era industri 4.0 

yang serba bebas ini dengan kontrol diri yang baik. 

Sedangkan   pengembangan   tujuan   pendidikan 

hard skill dalam aspek vokasional di jurusan RPL 

adalah mencetak siswa yang memiliki kemampuan 

khusus  dalam  pemrograman  komputer.  Karena  inti 

dari keilmuan dalam jurusan RPL terutama yang 

relevan dikembangkan di era industri 4.0 ini yaitu 

tentang pemograman komputer. 

Kedua, pengembangan materi PAI untuk 

meningkatkan  aspek  akademik  siswa  yaitu  dengan
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menghadirkan contoh-contoh kehidupan yang terjadi 

di masyarakat sebagai dampak adanya era revolusi 

industri 4.0. Dengan pemberian contoh yang nyata 

sebagai bahan pengamatan siswa tersebut, akan lebih 

memudahkan  siswa  mengaitkan  mata  pelajaran  di 

kelas dengan keadaan di dunia nyata. Sedangkan 

pengembangan materi dalam bidang vokasional adalah 

upaya guru dalam menambahkan referensi dari buku 

lain selain pegangan dari kemendikbud dan juga upaya 

guru dalam memperoleh materi dari kelompok guru 

yang terbentuk secara virtual melalui media facebook, 

instagram dan juga line. 

2.   Pengembangan   Metode   dan   Media   Pendidikan 

Hard Skill Siswa di SMK Berbasis Pesantren 

Kembangsawit Madiun dalam Menghadapi Era 

Revolusi Industri 4.0 

a.  Pengembangan Metode akademik skill 
 

Metode dan media pendidikan sangat berpengaruh 

terhadap  keberhasilan  pembelajaran.  Pertama terkait 

dengan metode, guru harus mempunyai banyak pilihan 

dalam penyampaian materi, konten materi yang 

berbeda-beda menuntut guru menggunakan metode 

yang berbeda pula. Bahkan ada sebuah adagium yang
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menyatakan “metode pembelajaran itu lebih penting 

dari materi pembelajarannya”, artinya pemilihan guru 

secara  tepat  terhadap  metode  yang  digunakan 

sehingga efektif untuk menyampaikan materi itu lebih 

penting dari pada hanya sajian materi saja meskipun 

muatannya cukup bagus. Dari hasil penelitian di 

lapangan, penulis mendapatkan informasi bahwa 

terdapat pengembangan metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, baik guru PAI maupun guru 

pemograman  sebagai  objek  penelitian  penulis. 

Menurut ustadz Mahbub sebagai pengajar PAI, 

pengembangan itu dilakukan sebagai respon atas 

tuntutan zaman sekarang yang tidak cukup hanya 

dengan metode konvensional seperti ceramah, 

pengakuannya sebagai berikut: 

“Dalam metode pembelajaran saya membatasi metode 

ceramah  karena  saya  beranggapan  bahwa  ceramah  itu 

kurang efektif. Saya lebih mengembangkan apa yang ada di 

otak mereka. Selain itu saya lebih mengedepankan diskusi 

karena saya membiarkan anak-anak berdebat atas apa yang 

ada di dalam otak mereka dengan akhir saya luruskan. Jadi 

saya fokuskan bagaimana keterlibatan mereka dalam proses 

pembelajaran. Selain itu metode yang saya kembangkan 

adalah  observasi  di  lapangan  seperti  materi  pengaruh
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pergaulan bebas siswa saya suruh mengobservasi di 

masyarakat dan melalui media social bagaimana 

perkembangan zaman sekarang. Karena ketika kita sebagai 

guru   hanya   menggunakan   metode   klasik   maka   akan 

ditinggalkan oleh anak-anak.
94

 
 

 
 

Penulis juga mengamati bagaimana guru 

menyampaikan pembellajaran dengan menggunakan 

metode diskusi maupun presentasi sangat membantu 

siswa dalam membentuk mental dan keberanian 

menyampaikan pendapat.
95

 

Pengembangan metode pengajaran seperti di atas 
 

tentunya relevan dalam konteks kebutuhan di era 

revolusi industri 4.0, dimana siswa dituntut untuk 

mempunyai kemampuan dalam kerja tim dengan 

terbiasa  berdiskusi  sehingga  mudah  berkomunikasi 

dan kerja sama dengan orang lain. 

b.  Pengembangan Metode Vokasional Skill 
 

Sedangkan pengembangan metode pengajaran 

dalam  pendidikan  hard  skill  aspek  vokasional  juga 

penulis  temukan   dari   hasil   wawancara   dan   juga 

 
94   

Wawancara dengan ustadz Mahbub Ali di SMK BP Subulul 

Huda Kembangsawit pada tanggal 8 April 2019 
95 

Hasil observasi dilakukan di SMK BP Subulul Huda 
Kembangsawit
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observasi di lapangan. Pengembangan metode 

pengajaran aspek vokasional yang dilakukan oleh guru 

lebih   menekankan   pada   praktek   dan   pemberian 

proyek, sebagaimana pernyataan berikut: 

“Saya dikelas sangat membatasi metode ceramah. Karena 
 

itu hanya akan menjadikan siswa pasif. Karena pelajaran 

saya  lebih  menekankan  pada  praktek  di  lab  dan  dalam 

proses pembelajaran saya juga menggunakan pendekatan 

saintifik. Jadi siswa aktif   selama proses pembelajaran 

dengan saya. Selain itu siswa siswi saya ajarkan untuk 

membuat program aplikasi (seperti kalkulator).Jadi nanti 

setelah keluar  dari SMK bp  ini siswa  memiliki  keahlian 

untuk menghadapi era yang pastinya akan lebih maju dan 

canggih.”
96

 
 

 
 

Pengembangan  metode  pengajaran  yang 

dilakukan oleh guru dalam bidang vokasional di atas 

tentunya juga mengacu pada pendekatan khas 

kurikulum   2013, yakni pendekatan saintifik, dimana 

model pembelajaran yang diberikan adalah student 

centered. Selain menuntut keaktifan siswa metode di 

atas juga mendorong siswa memiliki kreatifitas dalam 

hal penciptaan produk, sehingga hal tersebut relevan 
 

96    
Wawancara  dengan  Bu  Anita  di  SMK  BP  Subulul  Huda 

Kembangsawit pada tanggal 11 April 2019
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untuk  dikembangkan  dalam  konteks kebutuhan 

lulusan di era revolusi industri 4.0. Selain penerapan 

metode  di  atas,  pengembangan  metode  yang  lain 

adalah dengan dilakukannya PRAKERIN( praktek 

kerja industri) selama 2 bulan. Dibuatkan grub 1 

kelompok 3 anak ditempatkan di percetakan ada yang 

di servis komputer.
97

 
 

 
 

c.   Pengembangan Media Akademik Skill 
 

Adapun terkait dengan media pendidikan, 

berdasarkan penelusuran penulis juga terdapat 

pengembangan-pengembangan yang diupayakan oleh 

guru maupun oleh sekolah. Pengembangan media 

pendidikan hard skill aspek akademik siswa misalnya 

guru menggunakan media LCD proyektor untuk 

menampilkan hal-hal yang bersifat visual maupun 

hasil-hasil penelitian, sebagaimana pengakuan Ustadz 

Mahbub: 

“Dalam pengajaran PAI kita menggunakan media LCD 

proyektor. LCD Proyektor dimanfaatkan sebagai 

penyampaian   dari   hasil   wawancara,   diskusi,   maupun 

observasi  lapangan  yang  dilakukan  anak-anak.  Dengan 
 

 
 

97 
Hasil Dokumentasi dari SMK BP Subulul Huda Kembangsawit
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menggunakan  LCD  proyektor  anak-anak  lebih  maksimal 

dan kreatif dalam menampilkan hasil mereka belajar. Dan 

secara tidak  langsung  mereka dipaksa untuk  mempelajari 

lebih dulu materi yang akan ditampilkan.”
98

 
 

 
 

Pengguanaan media LCD sebagaimana yang 

dikembangkan di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit  di  atas  sudah  barang  tentu  sesuatu 

yang penting dilakukan saat ini terutama di era 

kemajuan IT sebagai dampak revolusi industri 4.0. 

Penggunaan media tersebut tentunya perlu didukung 

kemampuan guru yang mempunyai skill dan juga 

kreatifitas untuk menggunakan media tersebut, seperti 

kemampuan  dalam  mengoperasikan  LCD  maupun 

juga membuat bahan-bahan materi yang akan 

ditampilkan melalui media  LCD.  Guru  yang kreatif 

didukung dengan perlengkapan media yang memadai 

termasuk diantara kunci keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Pemenuhan media pembelajaran yang 

memadai di SMK BP tersebut juga diantara program 

yang terus dilakukan oleh waka kurikulum. Dengan 

pandangannya yang progresif serta didukung dengan 
 

98  
Wawancara dengan Ustadz Mahbub Ali di SMK BP Subulul 

Huda Kembangsawit pada tanggal 8 April 2019
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kemampuannya membaca kebutuhan guru di era 

pembelajaran yang berbasis IT saat ini, waka 

kurikulum terus mengupayakan program pemenuhan 

media pembelajaran tersebut, sebagaimana pernyataan 

beliau: 

“Sekolah senantiasa mengupayakan pemenuhan dari media 

pendidikan. Misalnya dalam pembelajaran PAI lembaga itu 

menyediakan fasilitas untuk praktek beribadah   seperti 

masjid, alat  paktek beribadah sesuai materinya, peralatan 

kebersihan, LCD, intraktif board, dan alarm sholat”
99

 
 

 
 

Dari pengamatan penulis tentang fasilitas untuk 

pembelajaran akademik skill khususnya pelajaran 

keagamaan sudah baik dikarenakan juga letak SMK 

BP yang berdampingan dengan pondok Pesantren 

Subulul  Huda  Kembangsawit  jadi  sangat  terbantu 

untuk memenuhi fasilitas terkait dengan praktek- 

praktek ibadah.
100

 

d.  Pengembangan Media Vokasional Skill 

Pengembangan      media      pembelajaran      juga 

dilakukan   oleh   para   guru   di   bidang   vokasional, 

 
99

Wawancara dengan waka kurikulum Bapak Ridwan pada tanggal 
3 Mei 2019 di SMK BP Subulul Huda 
100   

Hasil observasi pada tanggal 3 Mei 2019 di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit
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khususnya jurusan RPL sebagaimana fokus dalam 

penelitian ini.Tentunya sebagai jurusan yang berfokus 

pada peralatan IT, pengembangan media pembelajaran 

yang dilakukan adalah pengadaan peralatan komputer 

yang memadai, selain penggunaan LCD ketika 

pembelajaran di kelas. Selain pengembangan media 

yang berbentuk hardware, SMK BP juga 

mengembangkan media pembelajaran yang berbentuk 

software. Bu Anita menyatakan bahwa: 

“Siswa siswi harus faham terlebih dahulu dan familiar 

dengan aplikasinya, jadi saat kita menggembangkan 

programnya   kita   sudah   menguasai.   Seperti  yang   saya 

katakan  tadi  untuk  mengembangkan  salah  satu  caranya 

siswa harus memahami computer dan harus familiar dengan 

aplikasi-aplikasinya karena RPL membahas tentang bahasa 

computer.”
101

 
 

 
 

Sebagai guru yang mempunyai kualifikasi di 

bidang RPL, Bu Anita tentunya faham terkait dengan 

berbagai perkembangan program yang mendukung 

penguasaan   siswa   dalam   bidang   RPL   terutama 

pemrograman  komputer.  Pengembangan  itulah  yang 
 

 
101   

Wawanacara  dengan  Bu  Anita  di  SMK  BP  Subulul  Huda 

Kembangsawit pada tanggal 11 April 2019
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saat ini diupayakan oleh para guru, sehingga peralatan 

fisik  dan  juga  perangkat  lunak  yang  digunakan  di 

SMK BP sebagai media pembelajarannya senantiasa 

uptodate. 

Dari  sejumlah  pandangan  di  atas  dapat 

disimpukan terkait pengembangan metode dan media 

pendidikan hard skill apek akademik maupun 

vokasional sebagai berikut. 

Pertama, terkait dengan pengembangan metode 

pendidikan  aspek  akademik  melalui  pembelajaran 

PAI, guru menggunakan metode diskusi dan juga 

observasi di lapangan terkait dengan fenomena- 

fenomena  yang  terjadi  terkait  dengan  pembelajaran 

PAI sehingga siswa lebih mengetahui realitas yang 

terjadi dalam dunia nyata sehari-hari. Sedangkan 

pengembangan metode aspek vokasional, guru lebih 

menekankan pembelajaran praktek dan juga proyek, 

sehingga siswa lebih kreatif dan inovatif dalam 

pembuatan karya. Selain itu metode pembelajaran 

dengan praktek kerja industri juga diprogramkan di 

SMK BP Subulul Huda Kembangsawit sehingga siswa 

memperoleh pengalaman dengan belajar langsung di 

lapangan.
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Kedua, terkait dengan pengembangan media 

pendidikan aspek akademik, guru menggunakan LCD 

proyektor dalam pembelajarannya, sehingga informasi 

yang dihadirkan lebih kompleks dan variatif. 

Sedangkan pengembangan media pendidikan aspek 

vokasional dilakukan oleh guru dengan pemenuhan 

peralatan laboratorium berupa komputer untuk 

memudahkan siswa dalam praktek pemograman dan 

lainnya. Selain itu pemenuhan media vokasional 

berbentuk  software  juga  dilakukan  untuk 

memudahkan  siswa  dalam  pembuatan  program  dan 

lain sebagainya. 

3.   Pengembangan   Evaluasi   Pendidikan   Hard   Skill 

Siswa di SMK Berbasis Pesantren Kembangsawit 

Madiun dalam Menghadapi Era Revolusi  Industri 

4.0 
 

Evaluasi pendidikan digunakan untuk mengetahui 

ketercapaian siswa terhadap materi yang sudah 

dipelajari. Melalui evaluasi, guru menjadi tahu 

kekurangan-kekurangannya terkait pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan di kelas sehingga bisa 

segera mengadakan perbaikan dalam proses 

selanjutnya.
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a.   Pengembangan Evaluasi Akademik Skill 

 

Berdasarkan hasil research di lapangan, penulis 

mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan 

evaluasi pendidikan hard skill baik aspek akademik 

maupun vokasional. Pertama, dalam pendidikan aspek 

akademik, guru sudah melakukan evaluasi 

pembelajaran baik secara formatif yang dilakukan 

setiap  akhir  pembelajaran  dan  juga  sumatif  yang 

dilakukan setiap semester.
102 

Sebagaimana pernyataan 
 

Ustadz Mahbub berikut: 
 

“Evaluasi pembelajaran kami adakan hampir sama dengan 

sekolahan lain  mbak, yaitu dengan ulangan harian, MID, 

UAS. Saya juga menggunakan evaluasi perbab dengan soal 

dadakan. Jadi saya suruh tutup buku saya kasih soal saya 

suruh jawab dalam waktu 1 menit seperti itu. Jadi kita akan 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang kita 

sampaikan.”
103

 
 

 
 

Selain evaluasi rutin sebagaimana yang dilakukan 

di atas, evaluasi pembelajaran juga dilakukan dalam 

bentuk yang lain supaya kekurangan-kekurangan yang 

ada  segera  diketahui  dan  mendapatkan  solusinya. 
 

102 
Hasil observasi dilakukan di SMK BP Subulul Huda Kembangsawit 

103  
Wawancara dengan Ustadz Mahbub Ali  di SMK BP Subulul 

Huda Kembangsawit pada tanggal 8 April 2019
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Seperti yang dilakukan dalam pembelajaran PAI 

tersebut, guru mendorong siswa untuk dapat 

bermuhasabah dan mengambil ibroh dari setiap materi 

yang  dipelajari.  Dengan  begitu  maka  siswa  tidak 

hanya mengetahui dan menghafal materi yang 

dipelajari, tetapi juga bisa mengambil hikmah dari apa 

yang sudah dipelajari sehingga bisa mendorongnya 

untuk berbuat yang lebih baik. Selain itu guru juga 

memberikan waktu  sepenuhnya  kepada siswa  untuk 

evaluasi  tidak  hanya  di  kelas,  namun  guru  juga 

bersedia menerima feedback dari siswa terkait dengan 

evaluasi pembelajarannya. Tentunya hal ini relevan 

dilakukan di era revolusi industri 4.0, dengan segala 

perkembangan IT yang ada guru dan siswa bisa 

berkomunikasi setiap saat, sebagaimana penejalasan 

berikut ini: 

“Dari evaluasi yang saya lakukan dan sebutkan tadi saya 

berusaha memberikan pemahaman-pemahaman yang bisa 

dirasakan jadi siswa siswi bisa mengambil ibrah dan 

bermuhasabah diri. Dari testimony pelajaran apa yang dapat 

diambil “ menghargai waktu”, “ siap dalam segala kondisi”. 

Seperti itu.Tapi saat ada anak yang tidak dapat mengambil 

pelajaran ya mungkin karena sikap mereka cuek seperti itu
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saya memiliki waktu 24 jam untuk konseling, face to face. 

Seperti itu.”
104

 
 

b.  Pengembangan Evaluasi Vokasional Skill 
 

Sedangkan yang kedua, terkait pengembangan 

evaluasi pendidikan aspek vokasional, penulis juga 

menemukan informasi terkait hal itu.Perbedaan 

penekanan aspek akademik dan vokasional menjadikan 

pengembangan evaluasi yang dilakukan guru terdapat 

perbedaan. Adapun selain mengadakan evaluasi berupa 

formatif dan sumatif sebagaimana dilakukan seperti 

biasanya, guru bidang vokasional juga mengadakan 

bentuk evaluasi yang lain, yaitu dengan menekankan 

pada penugasan bentuk praktek dan proyek yang 

mendorong siswa untuk mempunyai karya inovatif, 

sebagaimana penjelasan beikut: 

“Dari hasil evaluasi nilai anak-anak yang baik akan saya 

coba ke praktek  yang  lebih  jauh atau  sesuatu yang  baru 

karena saya yakin anak-anak lebih bisa melakukan hal-hal 

baru yang jauh lebih baik.”
105

 
 

 
 
 
 
 
 

104Ibid 
105   

Wawanacara  dengan  Bu  Anita  di  SMK  BP  Subulul  Huda 

Kembangsawit pada tanggal 11 April 2019
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Penekanan terhadap pembuatan karya seperti di 

atas memang sangat dibutuhkan untuk lulusan saat ini, 

terutama yang mempunyai skill khusus sebagaimana 

para lulusan dari SMK. Dari berbagai paparan data di 

atas, maka dapat disimpulkan terkait dengan 

pengembangan evaluasi pendidikan hard skill aspek 

akademik dan vokasional di SMK BP. 

Pertama,  terkait  dengan  evaluasi  bidang 

akademik, guru mengadakan evaluasi dengan 

mendorong siswa untuk lebih memahami dari materi 

yang diberikannya (muhasabah) sehingga bisa 

menemukan ibroh yang bisa mendorong siswa untuk 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu guru juga bersedia setiap waktu selama 24 

jam   untuk   menerima   feedback   dari   siswa   terkait 

dengan pelaksanaan evaluasi yang dilakukannya. 

Sedangkan  yang kedua, pengembangan evaluasi 

pendidikan hard skill aspek vokasional dilakukan guru 

dengan mendorong siswa untuk berkarya menciptakan 

produk   dari   pembelajarannya.   Hal   ini   mendorong 

siswa menembangkan kreatifitasnya terkait bidang 

kejuruan yang digelutinya.
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4. Faktor       Pendukung       dan       Penghambat 

Pengembangan  Pendidikan  Hard  Skill  Siswa  di 

SMK Berbasis Pesantren Kembangsawit Madiun 

dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 

Dalam rumusan masalah yang terakhir ini penulis 
 

ingin menemukan faktor pendukung dan juga 

penghambat dari pengembangan pendidikan hard skill 

aspek akademik maupun vokasional yang ada di SMK 

BP. 

a.   Faktor       Pendukung       dan       Penghambat 
 

Pengembangan Akademik Skill 
 

Dari hasil penulusuran penulis dan juga 

wawancara dari berbagai sumber, penulis mendapatkan 

informasi sebagai berikut: 

Faktor  pendukung     pengembangan  pendidikan 
 

hard skill aspek akademik diantaranya yaitu: 
 

1)  Siswa di pondok telah mendapatkan materi 

di madin,    jadi    sebagian    besar    telah 

tersampaikan. Jadi selain di SMK BP siswa 

sudah mendapat materi penguat dari pondok. 

2) Kultur santri sangat mendukung dalam 

menghadapi era millennial ini, karena jika
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dibandingkan  dengan  sekolah  umum  jauh 

berbeda dengan kultur pesantren. 

3) Akhlak dan sopan santun yang baik sangat 

mendukung dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain yaitu: 
 

1)  Keberagaman siswa atau hiterogen siswa 
 

2)  Tingkat        kedewasaan        siswa        yang 

mempengaruhi pola fikir mereka 

3)  Lingkungan yang berbeda-beda 
 

4)  Keadaan SMK BP yang masih sangat muda 

dala melakukan inovasi masih terhambat 

b.  Faktor     Pendukung     dan     Penghambat 
 

Pengembangan Vokasional  Skill 
 

Sedangkan faktor pendukung dalam 

pengembangan   pendidikan   hard   skill   siswa 

aspek vokasional diantaranya yaitu: 

1)  Motivasi anak-anak yang tinggi 
 

2)  Rasa ingin tau yang tinggi jadi saya pun 

juga semangat dalam mengajar. 

3)  Computer sudah memenuhi. Kemarin juga 

baru mendapatkan bantuan dari 

kemendikbud berupa 5 komputer. 

4)  Jaringan internet sudah ada
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Adapun faktor penghambatnya diantaranya yaitu: 

 

1) Laboratoriumnya masih 1 jadi kadang 

bertubrukan dengan kelas lain yang juga 

di lab 

2) Alat praaktek buat penyambungan wifi 

belum maksimal. 

3)  Laboratoriumnya sementara masih gabung 

dengan SMP IT.    Karena jarak sekolahan 

kita yang dekat yak arena sekolah smk dan 

smp kan berada dibawah naungan yayasan 

pondok pesantren       subulul       huda 

kembangsawit.
106
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Kehidupan  manusia  dari  waktu  ke  waktu  mengalami 
 

perubahan sebagai tuntutan dari kebutuhannya. Hal tersebut 

berimplikasi   terhadap   cara   manusia   dalam   memproduksi 

barang-barang untuk menopang hidupnya. Perubahan yang 

terjadi  disebut  dengan  istilah  revolusi  industri  yang  mulai 

terjadi pertama kali pada tahun 1760 dengan ditemukannya 

mesin uap, kemudian berlanjut dengan revolusi industri 2.0 

dengan ditemukannya listrik, 3.0 dengan adanya komputerisasi 

industri, sampai mulai tahun 2000 memasuki revolusi indsutri 

4.0 sampai era sekarang yang ditandai dengan adanya transaksi 

data   yang   besar.    Fenomena   ini   berimplikasi   terhadap 

kebutuhan SDM yang bisa menyesuaikan dengan tantangan 

revolusi industri 4.0 saat ini. Menurut Triling dan Fadel di era 

ini manusia membutuhkan setidaknya tiga kemampuan, yaitu: 

ketrampilan hidup dan berkarir, ketrampilan belajar dan 

berinovasi serta ketrampilan teknologi dan media informasi.
107

 

Untuk    memenuhi    kebutuhan    manusia    yang    siap 

menghadapi era revolusi industri 4.0 seperti disebutkan di atas, 

maka lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab paling 
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Toto   Nusantara,   “Desain   Pembelajaran  4.0,”   in   Prosiding 

Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, 

2018, 4. 
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besar sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang 

mempunyai produk berupa SDM. Dalam kontek penelitian ini 

penulis ingin melihat aspek pendidikan hard skill yang 

dikembangkan dalam sebuah lembaga pendidikan yaitu SMK 

BP  untuk  menghadapi  era  revolusi  industri  4.0.  Pendidikan 

hard skill yang dimaksud mencakup bidang akademik dan 

vokasional. Dari keduanya tersebut selanjutnya penulis melihat 

secara rinci terkait dengan pengembangan komponen tujuan, 

materi, metode dan media yang digunakan. Berdasarkan 

deskripsi data khusus pada bab IV,  selanjutnya dapat dianalisis 

sesuai  dengan  kerangka  teori  yang  digunakan  dan  dapat 

diambil beberapa point substantif sebagai berikut: 

A.   Pengembangan  tujuan  dan  materi  pendidikan  hard 

skill siswa di SMK Berbasis Pesantren Kembangsawit 

Madiun dalam menghadapi era  revolusi industri 4.0 

Komponen tujuan merupakan bagian yang 

memberikan arah bagi pelaksanaan proses pendidikan. 

Penentuan tujuan secara makro yang dibuat oleh sebuah 

lembaga pendidikan, maupun tujuan secara mikro yang 

terdapat dalam sebuah mata pelajaran harus benar-benar 

diketahui dan difahami oleh guru sehingga pendidikan 

mempunyai arah yang jelas. Dalam penelitian ini penulis 

menggali informasi terkait dengan pengembangan tujuan
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pendidikan hard skill aspek akademik maupun vokasional 

di SMK BP, yang mana masing-masing fokus pada satu 

mata pelajaran yaitu PAI dan pemrogaman komputer. 

a.    Pengembangan Tujuan Akademik Skill 
 

Yang pertama terkait dengan pengembangan aspek 

akademik  dalam  pembelajaran  PAI,  guru  menekankan 

pada penguasaan pemahaman (understanding) materi dan 

juga   peningkatan   aspek   religius   (apply)   siswa.   Dari 

Materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran PAI 

seperti bahaya pergaulan bebas, konsep berbusana, 

keutamaan sifat jujur, al-Qur’an dan Hadis sebagai 

pedoman hidup, dan lain-lain. Pengembangan tujuan ini 

relevan dengan kebutuhan manusia yang hidup di era 

revolusi industry 4.0 yang penuh dengan tantangan, 

persaingan dalam dunia kerja serta kebebasan dalam 

memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Oleh 

sebab itu untuk mengontrol diri seseorang di saat semua 

informasi dapat diakses, pemahaman dan penghayatan 

pendidikan agama mutlak dibutuhkan oleh siswa sehingga
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mereka   dapat   memanfaatkan   dengan   baik   berbagai 

kebebasan yang didapatkan saat ini.
108

 

b.  Pengembangan Tujuan Vokasional Skill 
 

Selanjutnya terkait dengan pengembangan tujuan 

pendidikan hard skill aspek vokasional mencetak siswa 

yang memiliki  kemampuan  khusus dalam  pemrograman 

komputer. Karena inti dari keilmuan dalam jurusan RPL 

terutama yang relevan dikembangkan di era industri 4.0 ini 

yaitu tentang pemograman komputer. Hal ini sebagaimana 

diistilahkan   oleh   Muhali   sebagai   kemampuan   dalam 

literasi   baru   sebagai   perkembangan   dari   kemampuan 

literasi lama yang berupa kemampuan baca, tulis dan 

matematika. Sedangkan kemampuan literasi baru ini 

meliputi:   (1) Data  Literation adalah kemampuan untuk 

membaca, analisa  dan  menggunakan  informasi  dari  Big 

Data  dalam  dunia  digital;  (2)  Technology  Literation; 

adalah kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan 

teknologi dalam dunia kerja, seperti Coding, Artifical 

Intellence   (AI)   dan   prinsip-prinsip   teknik   rekayasa 

(engineering principles);dan (3) Human Literation adalah 
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dalam   bidang   kemanusiaan,   komunikasi   dan   desain 

 

(rancangan).
109

 
 

c.   Pengembangan Materi Akademik Skill 
 

Sedangkan dalam pengembangan materi pendidikan 

hard skill baik dalam aspek akademik maupun vokasional, 

upaya yang dilakukan oleh guru SMK BP adalah untuk 

merespon kebutuhan siswa di era revolusi industry 4.0 ini. 

Pertama, pengembangan materi pembelajaran PAI untuk 

mengembangkan aspek akademik siswa yaitu dengan 

menghadirkan  peristiwa  dalam  kehidupan  nyata   yang 

terkait dengan mata pelajaran. Misalnya ketika membahas 

materi tentang menghormati orang lain, guru memaparkan 

tentang realitas saat ini sebagai dampak dari kehidupan 

manusia yang mengalami degradasi mental di era revolusi 

industri  4.0  sehingga  misalnya  sering  terjadi  lontaran 

ujaran kebencian antara satu dengan yang lainnya melalui 

medsos. 

Dengan menghadirkan realitas seperti itu akhirnya 

siswa mampu mengendalikan dirinya dengan bekal ilmu 

agama  yang  dipelajarinya  dalam  menggunakan  medsos. 

Dari  sikap  itu  maka  kemampuan  akademik  siswa  yang 
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Muhali, “arah pengembangan pendidikan masa kini menurut 

perspektif revolusi industri 4.0”, seminar nasional lembaga penelitian dan 

pendidikan (LPP) mandala, (september, 2018), hlm. 2.
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termanifestasikan  di  dalam  dirinya  tidak  hanya 

kemampuan remember (mengingat) dan understand 

(memahami)  materi pelajarannya, namun juga pada tahap 

apply (menerapkan), analyze (membedakan yang baik dan 

buruk)   dan bahkan evaluate (mengecek dan memberi 

saran). 

Hal di atas senada dengan pendapat Banu dan Umi 

terkait dengan kebutuhan manusia dengan ilmu-ilmu 

humaniora dan ilmu agama di era industri 4.0 ini. 

Menurutnya   di   balik   kemudahan   yang   ditawarkan, 

Revolusi   Industri   4.0   menyimpan   berbagai   dampak 

negatif, diantaranya ancaman pengangguran akibat 

otomatisasi,  kerusakan  alam  akibat  ekspoitasi  industri, 

serta maraknya hoax akibat mudahnya penyebaran 

informasi. Oleh karena itu, kunci dalam menghadapi 

Revolusi Industri 4.0 adalah selain menyiapkan kemajuan 

teknologi, di sisi lain perlu dilakukan pengembangan 

sumber  daya  manusia  dari  sisi  humaniora  agar  dampak 

negatif dari perkembangan teknologi dapat ditekan.
110

 
 

d.  Pengembangan Materi Vokasional Skill 
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Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, “Revolusi Industri 4.0 dan 
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Sedangkan terkait dengan pengembangan materi 

pelajaran bidang vokasional juga senantiasa diupayakan 

oleh para guru pengampu di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit, sebagai respon terhadap kebutuhan 

pembelajaran saat ini yang syarat dengan kreatifitas dalam 

pengembangannya. Gerstain memberikan beberapa cara 

dalam mengembangan materi ajar diantaranya: 

1) Menentukan sendiri apa yang ingin dipelajari dan 

kembangkan. Serta dengan tujuan pembelajaran yang 

mereka desain sendiri untuk pembelajaran yang 

didasarkan pada berbagai hasil belajar yang diinginkan. 

 

2) Menggunakan preferensi belajar dan teknologi untuk 

memutuskan bagaimana mereka akan belajar. 

 

3)  Membentuk komunitas belajar mereka sendiri, karena 

banyaknya aplikasi jaring social yang ada saat ini, 

Dengan menggunakan alat jejaring sosial yang 

disarankan dan atau disiapkan oleh pendidik. Aplikasi 

jaringan social yang mungkin saat ini, termasuk: 

Facebook, Twitter, Edmodo, Instagram, situs blog, 

YouTube, dan jejaring sosial lainnya. 

 

4)  Memanfaatkan keahlian pendidik dan anggota lain dari 

komunitas belajar, untuk memperkenalkan sumber daya
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yang berhubungan dengan konten dan jaringan online 

lainnya untuk digunakan pembelajar mendemokan dan 

menghasilkan artefak pembelajaran. 

 

5) Mendemonstrasikan  pembelajaran  mereka  melalui 

metode dan sarana yang menunjang yang 

memungkinkan dengan cara terbaik. Ini bisa termasuk 

penggunaan  perangkat  seluler  mereka  ke  blog, 

membuat esai foto, lakukan screencasts, membuat video 

atau podcast, menggambar, menyanyi, menari, dll.
111

 

Dari beberapa poin di atas juga dipraktekkan para 
 

guru bidang vokasional untuk mengembangkan materi 

ajarnya di SMK BP Subulul Huda Kembangsawit. Selain 

mereka menggunakan referensi buku lain sebagai 

pengebangan  dari  buku  ajar  dari  kemendikbud,  mereka 

juga memanfaatkan materi ajar yang dibuat oleh kelompok 

guru  yang sebidang dengan memanfaatkan media-media 

sosial  untuk  menshare  hasil  kreatifitas diantara  mereka. 

Diantara sharing materi tersebut dilakukan melalui media 

facebook, instagram dan juga line. Bentuk materi yang 

didapatkan  biasanya  berupa  slide  power  point  ataupun 

berupa   materi-materi   hasil   penelitian   dan   proyek   di 
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lapangan.   Dari   beberapa   pengembangan   materi   ajar 

tersebut membuat siswa menjadi lebih kreatif dan juga 

mempunyai pengetahuan yang luas di bidangnya. 

 
 

B. Pengembangan  Metode  dan  Media  Pendidikan  Hard 

Skill Siswa di SMK Berbasis Pesantren Kembangsawit 

Madiun dalam Menghadapi Era  Revolusi Industri 4.0 

a.   Pengembangan Metode Akademik Skill 

Dalam penggunaan metode pendidikan tidak kalah 
 

pentingnya  untuk  selalu  diupayakan  pengembangannya 

oleh  para  selain  materi  ajarnya  sebagaimana  di  atas. 

Bahkan diantara adagium yang sering didengungkan oleh 

para pakar pendidikan bahwa metode pendidikan itu lebih 

penting daripada materi ajarnya sendiri. Dalam hal ini, 

Renald  khasali  menjelaskan  sebagaimana  yang  dikutip 

oleh Sigit, bahwa para pelaku pendidikan Islam khususnya 

dalam pengembangan metode pembelajarannya harus 

mempunyai mindset korporat di era revolusi industri 4.0 

ini. Diantara tindakannya adalah; 

1)  Tidak  terikat  waktu  dan tempat.  Metode  pengajaran 

guru tidak terbatasi dengan ruang kelas, namun 

berusaha menampilkan realitas yang ada di lapangan
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dan  mendorong  siswa  melakukan  observasi  secara 

langsung. 

2) Memberikan  pelayanan  yang  proaktif.  Kegiatan 

pembelajaran yang masih terkonsentrasi pada transfer 

pengetahuan dari guru dan terkurung di dalam kelas, 

akan  sulit  menghasilkan lulusan  yang berdaya  saing 

tinggi. Paradigma pendidikan telah berubah, bukan lagi 

teacher centered, tapi student centered. 

3)  Tidak terpaku pada anggaran biaya. Orang yang ber- 

mindset korporat tidak berhenti berinovasi karena 

kendala uang. Dalam konteks penggunaan metode 

pendidikan   para   yang   membutuhkan   biaya   tinggi 

seperti praktek dan juga proyek tidak menjadi kendala 

dalam pembelajaran. 

4)  Memaksimalkan fungsi media sosial. 
 

5)  Berpikir solutif jika dihadapkan pada masalah. 
 

6) Tidak alergi terhadap perubahan. Terutama terkait 

pengunaan metode-metode pendidikan yang diadopsi 

dari barat yang mengutamakan student centered. 

7)  Berpikir dan bertindak strategik.
112
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Sejalan dengan pendapat Khasali di atas, praktek 

pengembangan metode pendidikan yang ada di SMK BP 

Subulul Huda Kembangsawit. setidaknya sudah mengacu 

pada mindset korporat. Hal ini bisa dilihat yang pertama 

apa yang dilakukan guru bidang akademik pada 

pengembangan metodenya yaitu dengan megutamakan 

diskusi dan juga observasi di lapangan. Misalnya melalui 

pembelajaran PAI dalam pembahasan “keutamaan sifat 

dermawan”, guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengamati bagaimana tindakan orang-orang di masyarakat 

ketika terjadi suatu bencana alam, atau bagaimana respon 

kebanyakan orang ketika melihat para pengemis dan 

pengamen di jalan. Dengan melihat realitas di lapangan 

seperti itu menjadikan siswa lebih memahami (understand) 

dari teori yang dipelajari di kelas. Mereka juga akhirnya 

bisa   menentukan   sikap,   apa   yang   sebaiknya   mereka 

lakukan  ketika  mereka  sendiri  melihat  kejadian  yang 

serupa (analyze, apply). 

b.  Pengembangan Metode Vokasional skill 
 

Sedangkan upaya yang dilakukan para guru 

pengampu mata pelajaran aspek vokasional juga sudah 

mengarah pada penggunaan mindset di atas dalam 

pengembangan metode pengajarannya di SMK BP. Dalam
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mata pelajaran bermuatan vokasional guru menekankan 

pada pembelajaran praktek dan proyek, misalnya  dalam 

jurusan RPL siswa ditugaskan untuk membuat sebuah 

program yang bisa dimanfaatkan dalam pekerjaan manusia 

sehari-hari. Metode yang demikian mengarah pada model 

student centered sehingga menjadikan siswa lebih kreatif 

dalam belajar. Selain itu metode yang demikian melatih 

siswa untuk mencari sebuah solusi dari kebutuhan manusia 

sehari-hari dengan memanfaatkan keahliannya (problem 

solving). Metode praktek dan proyek memang cenderung 

membutuhkan biaya yang lebih banyak karena juga 

membutuhkan bahan-bahan dan juga fasilitas yang 

memadai, namun hal tersebut didukung dengan 

kelengkapan fasilitas yang ada di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit. 

a.  Pengembangan Media Akademik Skill 
 

Diantara kelengkapan fasilitas yang ada adalah 

terkait dengan media pendidikannya. Diantara program 

utama SMK BP terutama yang dilakukan oleh kepala 

sekolah  ialah  pemenuhan media  pendidikan,  baik  untuk 

menunjang kompetensi siswa di bidang akademik maupun 

vokasional. Upaya seperti ini mutlak dibutuhkan terutama 

untuk  menyongsong  pendidikan  di  era  revolusi  industri
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4.0. Di era teknologi saat ini serta kebebasan dalam 

mengakses informasi dengan mudah dan seluas-luasnya 

tanpa didukung fasilitas media pendidikan yang memadai, 

maka tidak akan bisa berdampak baik terhadap 

penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan media 

pendidikan  aspek  akademik  melalui  pembelajaran  PAI, 

guru menggunakan media LCD. Dengan bantuan alat 

tersebut guru dapat menampilkan informasi yang lebih 

banyak  yang mereka  dapatkan  dari  referensi  lain selain 

dari buku. Misalnya ada tambahan materi dari internet baik 

yang berupa visual maupun audio visual. Dengan sajian 

materi yang lengkap melalui media tersebut, guru lebih 

mudah dalam mengarahkan siswa mengeksplorasi 

kemampuan akademisnya, mulai dari menghafal materi 

(remember), memahami (understand), menganalisis 

(analys) dan juga mempraktekkan (apply). 

b.  Pengembangan Media Vokasional Skill 
 

Sedangkan pengembangan media pendidikan yang 

dilakukan guru dalam pembelajaran aspek vokasional ialah 

dengan pemenuhan media yang berbentuk hardware 

maupun software. Bentuk media yang berbentuk hardware 

di sisni ialah berupa peralatan komputer, sedangkan yang 

berbentuk software yaitu aplikasi-aplikasi terutama tentang
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pemograman yang ada di dalamnya. Berbagai kerjasama 

yang  dilakukan  oleh  SMK  BP  Subulul  Huda 

Kembangsawit  diantaranya  ialah terkait  pemenuhan 

fasilitas untuk media pendidikan tersebut, dan sementara 

ini   sudah   berhasil   dilakukan   dengan   pihak   samsung 

dengan pemberian bantuan komputer beserta kelengkapan 

software-software yang dibutuhkan. 

Upaya-upaya pengembangan media pendidikan di 

SMK BP Subulul Huda Kembangsawit di atas sejalan 

dengan kebutuhan pendidikan di era revolusi industri saat 

ini. Syamsuar dan Reflianto menyebutkan ada 3 hal yang 

mendesak untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk 

menjalankan proses pendidikannya di era ini, diantaranya 

yaitu: 1) Menyesuaikan kurikulum dan kebijakan 

pendidikan. 2) Menyiapkan SDM dan penggunaan ICT 

(information and communication technology). 3) 

Menyiapkan  SDM  dalam  mengoptimalkan  kemampuan 

siswa.
113  

Beberapa poin tersebut sejalan dengan berbagai 
 

upaya pemenuhan media pendidikan di SMK BP baik 

dalam pembelajaran aspek akademik maupun vokasional, 

dimana diantara yang sudah terealisasi ialah pemenuhan 
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119 

 
media berbasis teknologi informasi baik berbentuk 

hardware maupun software. 

 
 

C.   Pengembangan Evaluasi Pendidikan Hard Skill Siswa 

di SMK Berbasis Pesantren Kembangsawit Madiun 

dalam Menghadapi Era Revolusi  Industri 4.0 

Dalam proses evaluasi pendidikan, guru mempunyai 
 

tugas mengukur dan menilai hasil ketercapaian belajar 

siswa.  Dari  situ  guru  akan  mengetahui langkah-langkah 

apa yang harus dilakukan untuk perbaikan dalam proses 

pengajarannya. Secara umum proses evaluasi yang 

dilakukan  di  SMK  BP  Subulul    Huda    Kembangsawit 

sudah mengacu pada model evaluasi kurikulum 2013, baik 

dalam aspek pendidikan akademik maupun vokasional. 

Masing-masing   dari   dua   lingkup   tersebut   dilakukan 

evaluasi secara menyeluruh baik dari aspek afektif (sikap), 

kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan) 

siswa. Untuk mengevaluasi aspek afektif, guru 

menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian 

teman sejawat dan jurnal. Sedangkan untuk menilai aspek 

kognitif, guru menggunakan teknik tes tulis, tes lisan dan 

penugasan.   Adapun   untuk   aspek   psikomotorik,   guru
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menggunakan   teknik   tes   praktek,   tes   proyek   dan 

portofolio.
114

 

Dari pelaksanaan evaluasi di atas, para guru di SMK 

BP Subulul Huda Kembangsawit mempunyai 

pengembangan sendiri untuk lebih memaksimalkan proses 

evaluasi  yang dilakukan, baik guru di bidang akademik 

maupun  vokasional.  Hal  ini  mereka  lakukan  sebagai 

bentuk  kesadaran  mereka  dalam  merespon  kebutuhan 

siswa di era revolusi industri 4.0. 

a.   Pengembangan Evaluasi Akademik Skill 
 

Pengembangan evaluasi pendidikan yang dilakukan 

guru bidang akademik melalui pembelajaran PAI. Upaya 

yang dilakukan adalah dengan mendorong siswa untuk 

melakukan muhasabah dari materi yang telah dipelajari. 

Dari muhasabah tersebut akhirnya bisa mendorong siswa 

untuk mengambil sebuah pelajaran (ibrah) dari materi yang 

dipelajari. Jadi di sini guru lebih menekankan pada 

pemaksimalan aspek afektif siswa, baik sikap sosialnya 

kepada sesama manusia ataupun sikap spiritualnya kepada 

Tuhannya.  Hasil  akhirnya,  siswa  didorong  tidak  hanya 
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menghafal (remember) materi pelajarannya, namun sampai 

pada tataran pelaksanaan dan pembiasaan (apply). 

Mengapa ini penting, sebab Globalisasi memiliki sisi 

positif dan negatif terhadap pendidikan moral. Disatu sisi, 

arus  globalisasi  merupakan  harapan  yang  akan 

memberikan  berbagai  kemudahan  bagi  kehidupan 

manusia. Namun disisi lain, era globalisasi juga 

memberikan dampak yang sangat merugikan. Dengan 

perkembangan sektor teknologi dan informasi, manusia 

tidak lagi harus menunggu waktu, untuk bisa mengakses 

berbagai  informasi  dari  seluruh  belahan  dunia,  bahkan 

yang paling pelosok sekalipun. Kondisi ini menjadikan 

tidak adanya sekat serta batas yang mampu untuk 

menghalangi proses transformasi kebudayaan. John 

Neisbitt, menyebutkan kondisi seperti ini sebagai ―gaya 

hidup  global‖,  yang ditandai  dengan  berbaurnya  budaya 

antar bangsa, seperti terbangunnya tatacara hidup yang 

hampir sama, kegemaran yang sama, serta kecenderungan 

yang sama pula, baik dalam hal makanan, pakaian, hiburan 

dan setiap aspek kehidupan manusia lainnya. Kenyataan 

semacam ini, akan membawa implikasi pada hilangnya 

kepribadian   asli,   serta   terpoles   oleh   budaya   yang 

cenderung lebih berkuasa. Dalam konteks ini, kebudayaan
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barat  yang telah  melangkah  jauh  dalam bidang  industri 

serta teknologi informasi, menjadi satu-satunya pilihan, 

sebagai standar modernisasi, yang akan diikuti dan 

dijadikan kiblat oleh setiap individu. Globalisasi 

menyebabkan perubahan sosial yang memunculkan nilai- 

nilai yang bersifat pragmatis, materialistis dan 

individualistik. 

Tidak terkecuali, bagi masyarakat Indonesia yang 

telah memiliki budaya lokal, terpaksa harus menjadikan 

budaya barat sebagai ukuran gaya hidupnya, untuk bisa 

disebut   sebagai   masyarakat   modern.   Disamping   itu, 

sebagai  bangsa  yang  beragama  dan  berkeyakinan 

penduduk yang telah memiliki acuan berdasarkan 

keyakinan   tersebut   yang   telah   mampu   mengangkat 

martabat serta derajat masyarakat dan menjadi filter 

masuknya budaya barat, yang merupakan produk revolusi 

industri,   yang   telah   menjatuhkan   martabat   manusia. 

Dengan kebebasan individu dalam faham barat, telah 

menjadikan  masyarakat  muslim  melepaskan  kontrolnya 

dari kepercayaan moralitas serta spiritualitas (agama). 

Berbagai  perilaku  destruktif,  seperti  alkoholisme, 

seks bebas, aborsi sebagai penyakit sosial yang harus 

diperangi  secara  bersama-sama.  Sehingga  kenyataan  ini
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menjadikan banyak orang yang tidak lagi mempercayai 

kemampuan pemerintah, untuk menurunkan angka 

kriminalitas serta berbagai penyakit sosial lainnya.  Dari 

gambaran tersebut, terlepas dari mana yang paling 

signifikan, namun kenyatan tersebut, telah menjadikan 

pendidikan moral serta agama sebagai salah satu upaya 

untuk menanggulangi penyakit serta krisis sosial yang ada 

di  tengah  masyarakat.
115    

Dari  kesadaran  itulah,  maka 
 

praktek muhasabah bagi siswa dalam pembelajaran PAI 

penting untuk dilakukan, sehingga dapat menagkap buah 

(tsamroh) dari apa yang dipelajarinya. 

b.  Pengembangan Evaluasi Vokasional Skill 
 

Pengembangan evaluasi guru dalam bidang 

vokasional dilakukan dengan mendorong siswa untuk 

praktek membuat produk tertentu yang berkaitan dengan 

kualifikasi keahliannya. Misalnya sementara ini yang 

ditugaskan oleh guru di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit adalah membuat program komputer yang 

bisa bermanfaat untuk aktifitas manusia sehari-hari, seperti 

aplikasi alarm jam sekolah atau waktu sholat dan lain-lain. 

Dari  sini  akhirnya  siswa  terus  terpacu  untuk  berkarya 
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menciptakan produk-produk baru terutama yang berkaitan 

dengan  teknologi.  Dan kemampuan inilah  saat  ini  yang 

dibutuhkan bagi para lulusan di era revolusi industri 4.0. 

hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Leni Rohida 

tentang kebutuhan kompetensi manusia di era revolusi 

industri  4.0  saat  ini.  Menurutnya  sumber  daya  manusia 

yang   dibutuhkan   oleh   industri   saat   ini   adalah   yang 

memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital. 

Kompetensi ini untuk mewujudkan pabrik cerdas (smart 

factories), seperti salah satunya Internet of Things (IoT). 

Era  revolusi  industri   4.0  membuka  kesempatan  bagi 

sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  memiliki  keahlian 

yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.
116

 
 

 
 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan 

Pendidikan   Hard   Skill   Siswa   di   SMK   Berbasis 

Pesantren Kembangsawit Madiun dalam Menghadapi 

Era Revolusi Industri 4.0 

a.   Faktor         Pendukung         dan         Penghambat 
 

Pengembangan Akademik Skill 
 
 
 

116
Leni Rohida, “Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap 

Kompetensi Sumber Daya Manusia,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis 

Indonesia 6, no. 1 (2018): 1.



125 

 
Dalam   praktek   pendidikannya   SMK   BP   juga 

menemukan  hambatan-hambatan  dalam 

pengembangannya, di samping juga pastinya memiliki 

faktor-faktor  pendukung  yang  ada  di  dalamnya. 

Keberadaan SMK BP Subulul Huda Kembangsawit yang 

ada di bawah naungan pondok pesantren, menjadikan 

faktor-faktor  pendukung dan  penghambat  yang dihadapi 

berbeda dengan SMK lain teurtama yang berstatus SMK 

negeri. Dari hasil wawancara dan juga observasi peneliti di 

lapangan, terdapat beberap poin terkait dengan faktor 

pendukung dan penghambat dalam proses pendidikan di 

SMK BP terutama dalam penelitian ini yang berkaitan 

dengan proses pendidikan hard skill siswa yang meliputi 

aspek akademik dan vokasional. 

Faktor pendukung pengembangan pendidikan hard 

skill aspek akademik diantaranya yaitu: 

1.   Siswa di pondok telah mendapatkan materi di madin, 

jadi sebagian besar telah tersampaikan. Jadi selain di 

SMK BP siswa sudah mendapat materi penguat dari 

pondok. 

2.   Kultur santri sangat mendukung dalam menghadapi era 

millennial ini, karena jika dibandingkan dengan sekolah 

umum jauh berbeda dengan kultur pesantren.
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3.   Akhlak dan sopan santun yang baik sangat mendukung 

dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain yaitu: 
 

1.   Keberagaman siswa (heterogenitas) siswa yang tinggi. 
 

2.   Tingkat  kedewasaan  siswa  yang  mempengaruhi  pola 

fikir mereka. 

3.   Lingkungan yang berbeda-beda. 
 

4.   Keadaan SMK BP yang masih sangat muda sehingga 

menghambat dalam melakukan inovasi-inovasi 

b.  Faktor         Pendukung         dan         Penghambat 
 

Pengembangan Vokasional skill 
 

Sedangkan faktor pendukung dalam pengembangan 

pendidikan hard skill siswa aspek vokasional diantaranya 

yaitu: 

1.   Motivasi anak-anak yang tinggi dalam belajar. 
 

2. Rasa  ingin  tahu  siswa  yang  tinggi  sehingga 

mempengaruhi guru dalam semangat mengajarnya. 

3.   Fasilitas komputer sudah memenuhi. Terdapat beberapa 

bantuan pengadaanya, diantaranya dari kemendikbud 

dan juga samsung. 

4.   Jaringan internet sudah ada. 
 

Adapun faktor penghambatnya diantaranya yaitu:
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1. Jumlah laboratorium masih terbatas, sehingga sering 

terjadi bentrok jam pelajaran praktek antara kelas satu 

dengan lainnya. 

2.   Alat praktek buat penyambungan wifi belum maksimal. 
 

Dari hasil pemaparan di atas dapat diketahui bahwa 

faktor-faktor pendukung yang ada baik dalam aspek 

pendidikan akademik maupun vokasional diperoleh dari 

kekuatan-kekuatan dari modal yang dimiliki oleh lembaga 

(strength) dan juga peluang-peluang dari luar lembaga 

(opportuities). Sedangkan faktor-faktor penghambatnya 

diperoleh dari kelemahan-kelemahan internal lembaga 

(weakness) dan juga tantangan-tantangan dari luar lembaga 

(treath),   terutama   saat   ini   dalam   menghadapi   dunia 

revolusi industri 4.0.
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BAB VI 

PENUTUP 

 
 

A.   Kesimpulan 
 

Dari  pembahasan  di  atas terkait  dengan 

pengembangan pendidikan hard skill dalam menghadapi 

era revolusi industri 4.0 di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit. Dalam aspek akademik skill melalui 

pembelajaran PAI dan vokasional melalui jurusan RPL 

(Rekayasa Perangkat Lunak) dapat diambil beberapa poin 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan tujuan pendidikan hard skill aspek 

akademik melalui pembelajaran PAI. Materi-materi 

yang disampaikan dalam pembelajaran PAI seperti 

bahaya pergaulan bebas, konsep berbusana, keutamaan 

sifat  jujur,  al-Qur’an  dan  Hadis  sebagai  pedoman 

hidup, dan lain-lain yaitu dengan peningkatan 

pemahaman dan spiritualitas siswa untuk menghadapi 

era revolusi industri 4.0. 

Sedangkan      pengembangan      tujuan      pendidikan 

vokasionalnya   yaitu   mencetak   siswa   mempunyai 

keahlian  khusus  dalam  pemrograman  computer  dari 
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praktek- praktek yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

2.   Pengembangan materi bidang akademik yaitu dengan 

menghadirkan  peristiwa-peristiwa  nyata  yang  terjadi 

terutama akibat dampak revolusi industri 4.0. 

Sedangkan  pengembangan  materi  aspek  vokasional 

yaitu dengan penambahan dari referensi-referensi lain 

selain dari buku ajar pegangan guru dan juga materi- 

materi tambahan dari kelompok guru yang terbentuk 

secara virtual melalui media sosail, seperti facebook, 

instagram dan line. 

3. Pengembangan metode pendidikan hard skill aspek 

akademik yaitu dengan metode diskusi dan observasi 

di lapangan karena siswa akan lebih aktif. 

Sedangkan dalam aspek vokasional pengembangannya 

melalui metode praktek dan proyek. Adapun 

pengembangan  dalam  media  pendidikan  hard  skill 

aspek  akademik  yaitu  dengan  penggunaan  fasilitas 

LCD proyektor dan jaringan internet. Sedangkan 

pengembangan media pendidikan aspek vokasional 

yaitu dengan pengadaan alat-alat teknologi komputer 

baik yang berupa hardware maupun software.
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4. Pengembangan evaluasi pendidikan hard skill aspek 

akademik yaitu dengan mendorong siswa melakukan 

muhasabah  dari  untuk  memahami  ibroh dari  sebuah 

materi pelajaran. 

Sedangkan pengembangan evaluasi aspek vokasional 

dengan mendorong siswa menciptakan karya inovatif. 

5.   Faktor  pendukung  pengembangan  pendidikan  hard 

skill aspek akademik diantaranya yaitu: a. Siswa di 

pondok telah mendapatkan materi di madin. b. Kultur 

santri sangat mendukung dalam menghadapi era 

millennial   ini,   karena   jika   dibandingkan   dengan 

sekolah umum jauh berbeda dengan kultur pesantren. 

c. Akhlak dan sopan santun yang baik sangat 

mendukung dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain yaitu: a. 

Keberagaman siswa (heterogenitas) siswa yang tinggi. 

b. Tingkat kedewasaan siswa yang mempengaruhi pola 

fikir mereka. c. Lingkungan yang berbeda-beda. d, 

Keadaan SMK BP yang masih sangat muda sehingga 

menghambat dalam melakukan inovasi-inovasi. 

Adapun    faktor pendukung dalam pengembangan 

pendidikan hard skill siswa aspek vokasional 

diantaranya yaitu: a. Motivasi anak-anak yang tinggi



132 
 

dalam belajar. b.  Rasa ingin tahu siswa yang tinggi 

sehingga mempengaruhi guru dalam semangat 

mengajarnya. c. Fasilitas komputer sudah memenuhi. 

d. Jaringan internet sudah ada. 

Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya yaitu: a. 

Jumlah  laboratorium masih terbatas.  b.  Alat  praktek 

buat penyambungan wifi belum maksimal. 

 
 
 

 

B.   Saran 
 

Dari beberapa temuan dalam pembahasan faktor 

pendukung dan penghambat terkait dengan pengembangan 

pendidikan hard skill di SMK BP Subulul Huda 

Kembangsawit dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 

di atas, penulis memberikan saran supaya lembaga 

melakukan analisis SWOT secara menyeluruh terutama 

untuk menentukan strategi lembaga dalam menghadapi era 

revolusi industri 4.0. Dari analisis tersebut maka lembaga 

akan memperoleh rumusan strategi bagaimana 

memaksimalkan kekuatan atau potensi-potensi yang 

dimiliki untuk mendapatkan peluang-peluang dari luar 

(strength-opportunity),  memanfaatkan  peluang-peluang 

dari   luar   untuk   mengatasi   kelamahan   dari   lembaga
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(weakness-opportunity), memaksimalkan kekuatan dan 

potensi lembaga untuk menghadapi tantangan dari luar 

(strength-treath), dan strategi untuk mengatasi kelemahan 

lembaga serta menghadapi tantangan dari luar (weakness- 

treath).
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