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Latar Belakang 

 Hasil penelitian Widarto, dkk. (2007-
2008), kompetensi lulusan SMK aspek hard 
skills sudah mencukupi kebutuhan dunia
industri. Namun aspek soft skills belum
memenuhi harapan. Aspek soft skills yang 
dimaksud seperti : kerja
sama, kejujuran, etos
kerja, tanggungjawab, disiplin, menerapkan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan
kerja, inisiatif dan kreativitas. Padahal soft 
skills memiliki peran kunci dalam
penyelesaian pekerjaan di industri. 
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Latar Belakang

 Secara umum lulusan SMK lemah 
dalam hal soft skill. Oleh karena itu 
industri menempatkan aspek soft 
skill sebagai sasaran utama yang 
perlu dibekalkan dalam menyiapkan 
lulusan SMK untuk bekerja pada 
pekerjaan pertama di industri.
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Latar Belakang

 Selaras dengan hal tersebut, penelitian
Andreas (2007), menunjukkan bahwa
kompetensi utama yang diharapkan
industri meliputi urutan: 
jujur, disiplin, komunikasi, kerjasama, 
dan penguasaan bidang studi (hard 
skills). 



5

Latar Belakang 

Harvard University mengungkapkan bahwa
kesuksesan karir seseorang 80%
ditentukan oleh soft skills-nya sementara
hanya sekitar 20% saja ditentukan oleh
hard skills.

Pada Buku Lesson from The Top karya Neff
dan Citrin (1999), sepuluh kiat sukses 50
orang tersukses di Amerika, delapan
kriteria memuat soft skills sementara hanya
dua kriteria saja yang hard skills.
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Latar Belakang 

Survei dari National Association of College
and Employee (NACE), USA
(2002), kepada 457 pemimpin di
Amerika, tentang 20 kualitas penting orang
sukses, hasilnya berturut-turut adalah soft
skills dan hanya dua yang hard skills.
Psikolog David Mc Clelland berpendapat
”Faktor terkuat yang berkontribusi
terhadap kesuksesan para eksekutif adalah
seluruhnya faktor soft skills, satu-satunya
hard skills yang masuk dalam daftarnya
yaitu kemampuan berpikir analitis”.



Hasil penelitian di SMK:

 Aspek terpenting untuk meraih hasil
atau nilai yang bagus dari pelajaran
produktif (praktek) :
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Pendapat Guru :
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Pendapat Siswa :
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Hasil FGD

 Identifikasi dan rumusan aspek soft 
skills dan motivasi utama yang 
diperlukan dalam pekerjaan bagi
tenaga kerja lulusan SMK :
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Aspek soft skills :

11

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1

Disiplin

Kejujuran

Keteguhan hati (komitmen)

Tanggung jawab

Rasa percaya diri

Etika

Sopan santun

Kerjasama

Kreativitas

Komunikasi

Kepemimpinan

Enterpreneurship

Berorganisasi

Aspek Skor
Disiplin 4.00
Kejujuran 4.00
Komitmen 3.85
Tanggung jawab 3.85
Rasa percaya diri 3.77
Etika 3.69
Sopan santun 3.54
Kerjasama 3.54
Kreativitas 3.54
Komunikasi 3.38
Kepemimpinan 3.38
Enterpreneurship 3.08
Berorganisasi 3.00



Aspek motivasi
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Aspek Skor
Prestasi kerja 4.00
Minat terhadap pekerjaan 3.85
Daya tahan bekerja 3.77
Sikap kompetitif dan sportif 3.69
Dorongan prestasi 3.54
Kemauan belajar hal baru 3.46
Hasil pekerjaan secara umum 3.38
Kebutuhan harga diri 3.31
Partisipasi 3.31
Tuntutan gaji dan kinerja 3.08
Tuntutan pemberian insentif 2.85
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Rekomendasi FGD

 Hanya model saja tidak cukup, harus ada
pemaksaan secara sistemik.

 RPP yang ada sekarang ini kering, soft skills tidak
terimplementasikan di kelas.

 Yang penting adalah membangun kultur sekolah
dan keluarga.

 Soft skills penting di semua tingkatan sekolah.

 Soft skills tidak perlu dalam mapel tersendiri, 
diintegrasikan saja dalam PBM.

 Siswa perlu penyadaran makna dibalik aturan-
aturan yang ada

 Perlu dipikirkan criteria lulus berdasarkan soft skills.13



Rekomendasi FGD

 Soft skills sangat berpengaruh dalam karir, prestasi akademik

hanyalah tiket masuk DUDI saja.

 Siswa SMK perlu training ESQ, AMT, dll.

 Pembentukan disiplin harus school movement (serentak satu
sekolah).

 Soft skills bisa masuk dalam MOS.

 Siswa SMK perlu kompetensi kewirausahaan.

 Perlu penguatan bahasa asing.

 Penting dikembangkan leadership siswa, salah satunya
dengan cara siswa digilir untuk menjadi pemimpin (apapun). 
Siswa ditarget pernah memimpin kelompok, mulai kecil
sampai besar.
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Urutan skala prioritas urgensi aspek soft skills
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Kegiatan persekolahan tempat
pembelajaran soft skills
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