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SARI 

Sahid, 2008. Pengelolaan Pendidikan Kecakapan Vokasional di SMPN 13 
Magelang.Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pasca 
Sarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: (1)  Dr. Joko 
Widodo,M.Pd, (2) Dr. Totok Sumaryanto, M.Pd 

 

Kata Kunci : Manejemen, Kepala Sekolah, Kecakapan Vokasional 
 
 Manajemen harus ada disetiap organisasi. Penerapan Pendidikan 
Kecakapan Vokasional memerlukan manajemen. Manajeman yang baik 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan  dengan efektif dan efisien. 

Kepala Sekolah sebagai  top manajer di sekolah, terutama dalam 
manarapkan program baru seperti Pendidikan Kecakapan Vokasional 
membutuhkan kecakapan Kepala Sekolah melaksanakan manajemen yang baik. 
Kepala Sekolah harus mampu mengelola Pendidikan Kecakapan Vokasional, 
keberhasilan di sini kunci utama adalah faktor Kepala Sekolah. 

Penelitian ini bertujuan memberi gambaran secara nyata tentang 
manajemen Pendidikan Kecakapan Vokasional yang dilakukan oleh Kepala 
Sekolah. Fokus penelitian ini adalah: (1) Perencanaan (planning) Pendidikan 
Kecakapan Vokasional yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, (2) pengorganisasian 
(organizing) Pendidikan Kecapan Vokasional yang dilakukan oleh Kepala 
Sekolah, (3) pengerakan (actuating) Pendidikan Kecakapan Vokasional yang 
dilakukan oleh Kepala Sekolah dan (4) Pengawasan (controlling) Pendidikan 
Kecakapan Vokasional yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 

Penelitian dilaksanakan di SMPN 13 Magelang, dengan pertimbangan 
sekolah tersebut berhasil dalam pengelolaan Pendidikan Kecakapan Vokasional. 

Penelitian mengunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik 
pengambilan data menggunakan: (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi 

Dari analisis data diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut:    
(1) Perencanaan (planning) antara lain (a) materi yang dilaksanakan ketrampilan 
aneka macam souvenir fiberglass,(b) alasannya bahan mudah didapat.cara mudah 
ketrampilan disenangi siswa,(c) diikuti 36 peserta dengan bimbingan team work 
dan tenaga ahli fiberglass,(d) lokasi program di SMPN 13 Magelang,                  
(e) pelasanaan pada tahun pelajaran 2005/2006. (2) Pengorganisasian (organizing) 
antara lain: (a) Forcasting dengan mencari konsultan ahli fiberglass, (b) Objektive 
sesuai tujuan PKH adalah agar siswa SMPN 13 Magelang mampu,sanggup dan 
terampil menjaga kelangsungan hidupnya.(c) Budgeting dari program BBE,                    
(3) Penggerakkan (actuating) antara lain: (a) Direkting, Kepala Sekolah selalu 
memberi bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung,                      
(b) Coordinating,dengan dibentuknya teamwork sehingga pembagian wewenang 
dan tanggung jawab jelas, (c) Decision, kompromi merupakan penyelesaian 
permasalahan yang muncul, (4) Pengawasan (controlling) antara lain: (a) standar 
baku yakni kecakapan personal,kecakapan sosian dan kecakapan hidup spesifik, 
(b) evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian konerja sis dengan standar 
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baku yang telah ditetapkan, hasilnya ternyata rata-rata baik dari semua segi/aspek. 
(c) tindak lanjut produk siswa dijual oleh sisiwa sendiri dengan mengembangkan 
ketrampilan komunikasi, (d) perbaikan dilakukan kepada siswa yang belum 
paham serta perngayaan diberikan kepada siswa yang memiliki kreatif tinggi. 

Dari temuan-temuan maka simpulan penelitian ini bahwa dalam penerapan 
PKH di sekolah perlu adanya pengelolaan yang profesional dengan tahap-tahap 
menejemen (1) planning  (2) organizing, (3) actuating dan (4) controlling  

Saran penelitian antara lain: (1) Saran bagi sekolah: (a) Guru dalam 
melaksanaan PKH di sekolah hendaknya kreatif dan inovatif agar siswa 
termotivasi,(b) Komite hendaknya mendukung program PKH di sekolah,            
(c) Kepala Sekolah dalam memanajemen PKH di sekolah harus melaksanakan 
prinsip manajemen yang matang, sehingga tidak membebani guru,(d) Siswa dalam 
mengikuti PKH di sekolah hendaknya sungguh-sungguh karena PKH membekali 
ketrampilan hidup (2)  Saran untuk Pembuat Kebijakan Pendidikan:                    
(a) Pendidikan Kecakapan Hidup di sekolah menengah perlu dimasukkan dalam 
kurikulum sekolah (mendirikan ST Sekolah Teknik setingkat SMP), (b) Perlu 
adanya alokasi dana khusus untuk penyelenggaraan PKH di sekolah 
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BAB  I    

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah lama 

dilakukan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga juga telah dilaksanakan, 

anatara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar dan buku referensi 

lainnya, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnnya melalui 

berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi pendidikan mereka, peningkatan 

manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas lainnya. 

Sementara itu berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan 

masih belum meningkat secara signifikan. Dari dunia usaha muncul keluhan 

bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang 

baik. Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi, kalangan SMP merasa bekal lulusan 

SD kurang baik untuk memasuki SMP, kalangan Sekolah Menengah merasa bekal 

lulusan SMP tidak siap mengikuti pembelajaran di Sekolah Menengah, dan 

kalangan perguruan tinggi merasa bekal lulusan Sekolah Menengah belum cukup 

untuk mengikuti perkuliahan. Banyak siswa tamatan SMP yang tidak melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Data statistik tahun pelajaran 2002/2003 

menunjukkan bahwa dari 2.005.964 siswa kelas III SMP Negeri Swasta peserta 

Ujian yang tamat sebanyak 91,91 % atau 1.889.579 siswa. Angka melanjutkan 

dari semua tamatan SMP adalah 99,28 % atau 1.875.990 orang.  Hal ini berarti 

bahwa sekitar 0,72 % atau 13.605 siswa tamatan SMP tidak dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang sekolah menengah.  Para lulusan SMP yang tidak 
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melanjutkan pendidikan secara kronologis masih berusia remaja. Diprediksikan 

mereka akan memasuki dunia kerja dan atau termasuk kelompok usia non 

produktif alias pengangguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Penyebab 

utamanya adalah mereka belum memiliki bekal kompetensi untuk memasuki 

dunia kerja. Studi Blazely dkk (1997) melaporkan bahwa pembelajaran di sekolah 

cenderung sangat teoritik dan tidak terkait dengan lingkungan dimana anak 

berada. Akibatnya peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan seakan mencabut peserta didik dari lingkungannya 

sehingga menjadi asing di masyarakat sendiri. 

Dari hasil  Ujian  Nasional  SMP tahun  pelajaran  2005/2006  Kota  

Magelang   sudah  memperoleh  hasil  yang  memuaskan  dibandingkan  

kabupaten /kota  lain  di  Jawa Tengah. Mata Pelajaran   Bahasa  Indonesia dan 

Matematika   sudah  memberikan  hasil  yang baik  karena berada  pada  peringkat  

sepuluh  besar   pada  tingkat  provinsi. Sedangkan  untuk  Bahasa  Inggris  masih  

perlu  mendapat  perhatian  khusus. Hal  ini   dinyatakan  berdasarkan  penjelasan   

berikut. 

Rata-rata  nilai  Ujian  Nasional  SMP  tahun  pelajaran  2005/2006 Kota 

Magelang untuk  mata  pelajaran  Bahasa Indonesia  memperoleh  klasifikasi  nilai 

A (8,17)  yang  lebih  tinggi  dari rata-rata  provinsi  ( 7,82 ) dengan   standar  

deviasai lebih  rendah ( 0,65 ) dari  pada standar  deviasi  provinsi ( 0,82 ) 

sehingga  dapat  disimpulkan bahwa nilai  Ujian Nasional Bahasa  Indonesia  

siswa  SMP  di Kota  Magelang lebih  baik  dibandingkan  nilai  Ujian  Nasional  
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Bahasa  Indonesia  SMP   tingkat  Provinsi  Jawa  Tengah. Kota  Magelang   berda  

di peringkat  pertama  se Jawa Tengah. 

Dilihat  dari  mata  pelajaran  lain,  yaitu   Bahasa   Inggris  dan  

Matematika ,  rata-rata nilai  Ujian  Nasional di  Kota  Magelang  juga   berada  di 

atas   nilai  rata-rata  Ujian  Nasional  provinsi. Kota Magelang  berada   di 

peringkat  12 dengan  klasifikasi  nilai  B ( 6,72 )  untuk   mata  pelajaran  bahasa  

Inggris dan  peringkat  3 dengan  klasifikasi  nilai  A ( 7,58 ) untuk  mata  

pelajaran Matematika,  sedangkan  untuk  total  nilai  menduduki  peingkat  

kelima  dengan  klasifikasi   nilai  B. Perbandingan  rata –rata  nilai   Ujian   

Nasional  SMP  tiap  sekolah  di  Kota  Magelang   tahun  pelajaran  2005/2006  

dapat   dilihat  pada  lampiran . 

Didalam Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 - 2004 dikatakan bahwa pada awal abad 

XXI dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: (1)sebagai akibat krisis 

ekonomi, dunia pendidikan dituntut dapat mempertahankan hasil--hasil 

pembangunan pendidikan yang telah dicapai, (2)Mengantisipasi era global dunia, 

pendidikan dituntut menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar 

mampu bersaing dalam pasar kerja global, (3) Sejalan dengan diberlakukannya 

otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan peneyesuaian system pendidikan 

nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, 

memperhatikan keberagraman, kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, 

serta mendorong partisipasi masyarakat. 



4 

 

Secara khusus Propenas 2000-2004 menyoroti: (1) Rendahnya pemerataan 

memperoleh pendidikan, (2) Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan,          

(3) Lemahnya manajemen pendidikan, (4) Belum terwujudnya kemandirian dan 

keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi,                    

(5) Ketimpangan pemerataan pendidikan antara wilayah geografis, antara 

perkotaan dan pedesaan, antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat 

Indonesia, antara tingkat pendapatan dan antara gender. 

Upaya peningkatan mutu yang selama ini dilakukan belum mampu 

memecahkan masalah dasar pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan 

langkah - langkah mendasar, konsisten dan sistemik. Disamping itu perlux 

kesadaran bersama bahwa: (1) Peningkatan mutu pendidikan merupakan 

komitmen untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia baik sebagai pribadi 

maupun sebagai modal dasar pembangunan bangsa, (2)Pemerataan daya tampung 

pendidikan harus disertai pemerataan mutu pendidikan, sehingga mampu 

menjangkau seluruh masyarakat. 

Sementara itu sejak 1 Januari 2003 mulai diberlakukannya AFTA (Asean 

Free Trade Area) tenaga kerja asing akan segera masuk Indonesia sehingga jika 

kita tidak siap maka akan tertinggal dan menjadi obyek dari negara lain di negeri 

sendiri. 

Mengantisispasi fenomena tersebut di atas sejak tahun 2002, Direktorat 

Pendidikan Lanjutan Pertama menetapkan kebijakan program Pendidikan 

Kecakapan Hidup (PKH) sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Program tersebut menitik beratkan kepada pengembangan pendidikan 
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keterampilan, yang berorientasi kerja (vocational). Melalui program ini peserta 

didik diharapkan memiliki wawasan, persepsi, dan apresiasi yang positif terhadap 

kehidupan sehari - hari, etos kerja yang produktifdan berkembang, pada gilirannya 

individu dapat menentukan bidang keterampilan yang relevan dikemudian hari. 

Untuk maksud tersebut , pendidikan perlu dikembalikan kepada prinsip dasarnya, 

yaitu sebagai upaya memanusiakan manusia (humanisasi). 

Pendidikan juga harus dapat mengembangkan potensi dasar peserta didik 

agar berani menghadapi problema yang dihadapi tanpa tertekan,  mau, mampu dan 

senang meningkatkan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan juga 

diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk memelihara diri sendiri, 

sambil meningkatkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan 

lingkungannya. 

Pendidikan dengan sengaja dirancang untuk membekali peserta didik 

dengan kecakapan hidup dan kehidupan, yang secara integrative memadukan 

potensi generic dan spesifik guna memecahkan dan mengatasi problema 

kehidupan. Pada tahun 2006 ini di Kota Magelang ada tiga sekolah yang 

menerapkan Pendidikan Kecakapan Vokasional dengan dana pemerintah pusat. 

Sekolah itu diantaranya adalah SMPN 13.  Dari ketiga sekolah tersebut ditinjau 

dari pantauan Dinas Pendidikan Kota Magelang paling efektif. Bukti keefektifan 

diantaranya: (1) sekolah mampu mengkondisikan siswa yang minat belajar 

rendah, (2). Kenakalan yang terjadi semakin berkurang, (3) situasi sekolah lebih 

kondusif, (4) hasil belajar siswa yang mengikuti program PKH lebih baik di 
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banding yang tidak mengikuti, seperti yang dituturkan Kepala Sekolah, guru dan 

Ketua Komite  sebagai berikut 

Jelas ada dan jelas tampak sekali keberhasilan penerapan PKH di 

sekolah kami, semua kita merasakan adanya perubahan yang luar 

biasa. Keberhasilan ini merupakan kerja sama dari semua pihak. 

Keberhasilan yang sangat menonjol adalah perubahan tingkah laku 

pada diri siswa. Baik secara kecakapan yang meliputi kecakapan 

personal, ke  cakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan 

vokasional. (KS.01.31.W.02.23-28) 

 
Ada, saya sebagai guru sangat setuju dengan adanya PKH,Pak. 

Semoga PKH dapat langgeng, masalahnya siswa-siswi yang 

melaksanakan PKH secara moral, etika dapat terkendali siswa 

yang tadinya suka merokok bisa teratasi karena terhibur dengan 

adanya ketrampilan yang ada. Kelaspun terkondisikan aktif dan 

kreatif, sehingga kesempatan siswa memperhatikan pelajaran 

dengan banyaknya praktek siswa asik memengerjakan 

ketrampilan. Lama-lama siswa terbiasa aktif meningkatkan 

ketrampilan. (Gr.02.1..31. W.04. 17-24) 

Secara akademis nilai anak yang melakukan PKH ternyata lebih 
baik dari hasil semesteran ada peningkatan itu dirasakan oleh 
semua guru di sini (Gr.02.131.W.04.26-28) 
 

Ada dan besar sekali keberhasilannya, sayang PKH tidak bisa 

berkelanjutan. Jujur ya Pak ketika anak-anak melakukan PKH 
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seakan-akan mereka lupa akan kenakalan yang pernah mereka 

perbuat. Mereka muncul kreatifnya, misal dalam ketrampilan fiber 

glass, mereka membuat model sendiri yang beraneka dan 

merekapun bangga dengan karyanya secara psikologi siswa dapat 

mengaktualisasikan diri.(Gr.022.31. W. 05 33-38) 

 
Kalau menurut saya keberhasilan langsung belum tampak, Pak! 

Tetapi secara harian kami sekolah itu merasa lebih senang seakan-

akan kita dihargai karena guru-guru itu sangat memperhatikan 

kita, jadi yang tadinya akan sekolah ogah-ogahan, jadi sregep deh! 

(Sw.031. 31. W.14. 17-20) 

Iya Pak. Dengan adanya kelompok kerja kita pun mengembangkan  

belajar kelompok sehingga secara umum nilai kami naik Pak, Wah 

jadi tidak enak Pak! Sepertinya saya kok pamer ya, Pak? 

(Sw.031.31.W. 14 22-24) 

 
Keberhasilan jelas ada, pak! La itu hasil produk kita, kan di 

sekolah juga banyak koleksinya. Bahkan banyak yang sudah kita 

jual dan laku lho? (Sw.032.31. W.15. 33-35)  

Ada, nilai rapot  saya rata-rata naik Pak! Ketika dikelas 7 dan 

dikelas 8 ada peningkatan, tidak tau yang menyebabkan apa? 

(Sw.032.W.15. 38-39) 

 
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri anak yang 
melakukan PKH itu secara pribadi dan sosial jauh beda, entah 
karena apa ya? anak yang ikut program PKH itu lebih santun dan 
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kreatif dibanding yang tidak ikut PKH. Makanya saya pernah 
memberi masukan mengapa tidak semua anak yang melakukan 
PKH? Ternyata jawabnya karena dananya Ya…. Sudah kalau 
sudah dana sebagai penghambatnya saya selaku komite pun tidak 
bisa berbuat banyak, karena PKH membutuhkan biaya 
besarsedangkan kemampuan wali siswa dibawah rata-rata ( Km. 
04.31. W.13. 18-35). 

 

Dengan data di atas peneliti menyakini semua itu tidak terlepas dari peran 

Kepala Sekolah sebagai Top Manajer di sekolah sangat menentukan.  Berangkat 

dari latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui pengelolaan yang  

bagaiamana yang diterapkan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan 

Kecakapan Vokasional dengan pendekatan Pendidikan Berbasis Luas. 

 

1.2.Masalah   Penelitian 

Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk dapat membekali peserta didik    

dengan kecakapan hidup dan kehidupan. Namun untuk dapat melaksanakan 

Pendidikan yang Berorietasi Kecakapan Hidup masalah yang dihadapi adalah: 

(1)Kurangnya pemahaman Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan dan 

Komite Sekolah tentang prinsip-prinsip Implementasi Program Pendidikan 

Kecakapan Hidup/Life Skills, (2) Kemampuan guru untuk mengintegrasikan 

Pendidikan Kecakapan Hidup dalam masing-masing mata pelajaran masih kurang, 

(3) Upaya mengakrabkan peserta didik dengan perikehidupan nyata di 

lingkungannya masih kurang, (4) Kemampuan sekolah untuk menentukan strategi 

yang tepat sehingga memperoleh hasil yang optimum masih kurang., (5) Sarana 

dan  prasarana   pendukung   masih   terbatas. 
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Dari masalah-masalah yang umum ada dan dihadapi semua sekolah yang 

melaksanakan PKH namun SMPN 13 mampu melaksanakan sehingga hasilnya 

pun dapat maksimal. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengaruh beberapa 

faktor, faktor utama adalah kepemimpinan program yang tidak lain peran 

Manajemen Kepala Sekolah. 

1.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang berfungsi untuk membatasi studi dan memenuhi 

kriteria inklusi-ekslusi atau masukkan–mengeluarkan (inclution-exclution criteria) 

suatu informasi yang baru diperoleh (Moleong 2000: 62).  

Folus penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan pendidikan kecakapan 

hidup dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dalam mengefektif dan mengefisienkan 

pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Vokasional dengan pendekatan berbasis luas 

di SMP N 13 Kota Magelang. 

Fokus masalah selanjutnya dijabarkan dalam beberapa pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut:  

1) Bagaimana perencanaan (planning) Kepala Sekolah dalam                        

                  Implementasi Pendidikan Kecakapan Vokasional di sekolah? 

2) Bagaimana pengorganisasian (0rganizing) yang dilakukan Kepala   

                 Sekolah dalam implementasi Pendidikan Kecakapan Vokasional di      

                 sekolah ? 

3) Bagaimana penggerakkan (actuating) yang dilakukan Kepala Sekolah  

                  dalam implementasi Pendidikan Kecakapan Vokasional di sekolah ?. 

4) Bagaimana pengawasan (controlling) yang dilakukan Kepala Sekolah  
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                 dalam implementasi Pendidikan Kecakapan Vokasional di sekolah ? 

1.4 Tujuan   Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang: 

5) Perencanaan (planning) Kepala Sekolah dalam Implementasi Pendidikan 

Kecakapan Vokasional di sekolah 

6) Pengorganisasian (0rganizing) yang dilakukan Kepala Sekolah dalam 

implementasi Pendidikan Kecakapan Vokasional di sekolah  

7) Penggerakkan (actuating) yang dilakukan Kepala Sekolah dalam 

implementasi Pendidikan Kecakapan Vokasional di sekolah  

8) Pengawasan (controlling) yang dilakukan Kepala Sekolah dalam 

implementasi Pendidikan Kecakapan Vokasional di sekolah  

5. Manfaat Penelitian  

       5.1.Manfaat   Teoretis 

  Sebagai landasan pengembangan ilmu dalam penerapan kecakapan     

             vokasional di sekolah 

 5.2. Manfaat Praktis: 

1) Bagi Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Magelang, dapat 

dipakai sebagai bahan kajian atau referensi dalam menentukan 

kebijakan lebih lanjut terkait implementasi Program Pendidikan 

Kecakapan Vokasional pada jenjang SMP, baik kekurangan, 

kelebihan maupun kendala yang dijumpai dilapangan. 



11 

 

2) Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur 

tentang pemahaman konsep, proses dan startegi pelaksanaan yang efektif 

untuk melaksanakan program pendidikan kecapakan Vokasional. 

3) Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang 

pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan 

program pendidikan kecakapan hidup. 

4) Memberi kontribusi ilmiah terhadap dunia pendidikan dalam hal 

pengelolaan pendidikan yang berorientasi kecakapan Vokasional di SMP. 

5) Memberi kontribusi ilmiah berupa indeks biaya pendidikan per siswa per 

tahun untuk menyelenggrakan pendidikan kecakapan Vokasional pada 

SMP di Kota Magelang sebagai landasan kebijakan Pemerintah Kota 

Magelang dalam penentuan biaya pendidikan yang berasal dari dana 

pemerintah. 
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BAB. II 

 LANDASAN TEORI  

 

2.1.    Manajemen / Pengelolaan Pendidikan Kecakapan Vokasional 

2.1.1. Pengertian dan Fungsi   Manajemen 

           Menurut George R. Terry dalam   bukunya berjudul" Principle of 

Manajemen " dikemukakan   sebagai   berikut:" Management   is the accoplisng of 

predeterminedobjective through the effort of other people". Artinya: Manajemen 

adalah penyelesaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

melalui usaha atau upaya orang lain.  

Namun dalam buku yang diterbitkan kemudian, yakni buku berjudul 

"Principle of Manajemen", menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut: 

"Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating 

and controlling, performed to determine and accomplish stated objective by the 

use of human'being and other resources". Artinya: Manajemen adalah suatu 

proses yang tegas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

yang dilaksanakan untuk penyelesaian mencapai tujuan yang telah dinyatakan 

sebelumnya, dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya yang 

lainnya (Suyadi Prawirosentono,1999: 288). 

Adapun yang dimaksud dengan sumber daya manusia lainnya meliputi 6M 

sebagai berikut: Men and women (SDM), Material (bahan materi/SDA), Machines 

( mesin), Method (metode), Money (uang), Market (permintaan pasar). 

Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama   

sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
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Proses pengendalian kegiatan kelompok tersebut mencakup perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling) sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi 

aksi. Manajemen pendidikan merupakan suatu system pengelolaan dan penataan 

sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, 

kurikulum, dana (keuangan), sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan 

lingkungan pendidikan. Nawawi mengelompokkan garapan manajemen 

pendidikan ke dalam dua bidang, yakni manajemen administratif, dan operasional. 

Bidang manajemen administratif memfokuskan pada kegiatan perencanaan, 

organisasi, bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan serta komunikasi. 

Sedangkan bidang manajemen operasional memfokuskan pada kegiatan tata 

usaha, kepegawaian, keuangan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kedua 

bidang manajemen pendidikan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, dan 

nampak dalam kegiatan manajemen operasional melalui kegiatan administratif. 

Dalam pendidikan manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan 

sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditentukan sebelumnya (Made Pidarta ,2004 : 4) 

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VIII Standar Pengelolaan, Bagian 

Kesatu disebutkan bahwa Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan, pasal 49, 

ayat (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pasal 52, 
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disebutkan (1)Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur 

tentang: (a) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; (b) Kalender 

pendidikan/ akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktiivitas satuan 

pendidikan selama    satu tahun dan dirinci secara  semesteran, bulanan, dan   

mingguan; (c)Struktur organisasi satuan pendidikan; (d) Pembagian tugas diantara 

pendidik; (e) Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; (f) Peraturan 

akademik; (g)Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib 

pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana; (h) Kode etik hubungan antara sesama warga 

di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan 

pendidikan dengan masyarakat; (i) Biaya operasional satuan pendidikan.  

 Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan 

penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, 

masyarakat, kurikulum, dana (keuangan), sarana dan prasarana pendidikan, tata 

laksana dan lingkungan pendidikan. Nawawi mengelompokkan garapan 

manajemen pendidikan ke dalam dua bidang, yakni  manajemen administratif, dan 

operasional. Bidang manajemen administratif memfokuskan pada kegiatan  

perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan  

serta  komunikasi.  Sedangkan bidang manajemen operasional memfokuskan  

pada kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan  hubungan  sekolah  dengan  

masyarakat. Kedua bidang manajemen pendidikan tersebut memiliki hubungan   

yang sangat erat, dan nampak dalam  kegiatan  manajemen  operasional  melalui  

kegiatan  administratif. (Mulyasa, 2004: 11) 
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          Berbagai ahli  telah  mengungkapkan  pandangannya  tentang  fungsi  

manajemen, yang menggambarkan proses berlakunya  aktivitas. Adapun 

gambaran  tentang  fungsi  manajemen  tersebut  adalah  sebagai  berikut: 

Tabel 2.1. Fungsi Manajemen 
(Adopsi Sutopo,1982:258) 

No. Nama  Ahli Fungsi   Manajemen 
1 Henry Fayol Prevoiring, Organizing, Commanding, 

Coordinating dan  Controlling 
 

2 Urwick Forecasting, Planning, Organizing, 
Directing, Coordinating, Controlling. 

3 Terry Planning, Organizing, Actuting, dan 
Controlling. 

4 Gullick Planning, Organizing, Staffing, Directing, 
Coordinating, Reporting, Butgetting. 
 

5. Newman Planning,Organizing,Assembling,Resources, 
Directing, Coordinating,. 

6 Sears Planning,Organizing,Directing, Coordinating 
dan Controlling 

7 Assa Planning, Alocating Resources, Stimulating, 
Coordinating , Evaluating. 

8 Gregg Decision-Making,  Planning,  Organizing, 
Comunicatting, Influencing, Coordinating, 
Evaluating 

9 Cambell Decision-Making,Programming,Stimulating, 
Coordinating, Apraising 

10 Jenson Deliberating,Decision-Making, 
Programming, Stimulating , Coordinating, 
Apraising 

11 Konzt & Donnel Planning, Organizing, Staffing, Directing ,  
Controlling 

12 Allen Leading, Planning, Organizing,  Controlling. 
13 The Liang Gie Planning, Decision-Making, Directing, 

Coordinating, Controlling, Improving 
14 PrajudiAdmosudirdjo Planning, Organizing, Directing/ Actuating, 

Controlling. 
15 Spriegel Planning, Organizing, Controlling. 
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         Dari   sekian  banyak fungsi  manajemen  tersebut  dapat  disarikan  menjadi  

tiga tahap, yaitu planning (perencanaan), actuating (pelaksanaan) dan  controlling  

(pengontrolan )  ( Soetopo , 1982 : 258 ). 

 

1) Perencanaan  (Planning ). 

          Perencanaan  lazim  menggambarkan  ketegasan  pendapat Rudiart Kipling      

yang  berangkat dari  enam  pertanyaan yang terkenal  dengan  ”5W – 1H”. 

(a) What ? – Apa  yang  dikerjakan  (materi ), ( b ) Why ? – Mengapa  dikerjakan 

(dasar pertimbangan), (c) Who ? – Siapa yang mengerjakan (personal ), (d)Where? 

Di mana  akan dikerjakan (lokasi ), (e) When? – Kapan  akan  dikerjakan   

(waktu), (f)  How ? – Bagaimana  mengerjakan (tata-kerja, teknik dan prosedur ).  

Aktivitas perencanaan sendiri  biasanya  meliputi : 

(a)  Forcasting (Menjangkau  ke depan dengan  anisipasi tertentu), (b)  Objective 

(penetapan tujuan ), (c) Policy ( penentuan  garis kebijakan  berdasarkan  tujuan ), 

(d)  Programming (penyusunan program yang  akan  dilaksanakan), (e) Prosedure 

(menyusun  langkah – langkah pelaksanaan), (f) Schedule (pembuatan  jadwal 

pelaksanaan ), (g ) Budgetting  ( penetapan  anggaran  yang   diperlukan ). 

2) Pelaksanaan  (Actuating ).  

          Tahap pelaksanaan berintikan pada penggerakan manusia untuk  

melaksanakan kerja. Aktivitasnya terdiri atas pembimbingan (directing), 

pengkoordinasian  (coordinating ), dan pembuatan keputusan  (decision making).    

( Soetopo,1982 : 259).  Dalam  pelaksanaan  ini  dijelaskan  sebagai  berikut: 
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a. Pembimbingan  atau  pengarahan. 

           Seorang pemimpin atau manajer  pendidikan harus dapat  memberikan  

bimbingan  dan  pengarahan  kepada  pelaksana  pendidikan. Ia  harus  mampu  

dan selalu membangkitkan semangat  kerja  staf, membagi tugas, memberi  

pengarahan, tuntunan  dan  pembinaan  agar  para staf  mampu  melaksanakan  

pekerjaan untuk  mencapai tujuan.      

b. Pengkoordinasian. 

            Seorang manajer pendidikan harus dapat menghubung-hubungkan, 

menyatukan  dan menyelaraskan orang-orang, bidang-bidang kerja yang ada dan 

stuan –satuan  organisasi yang menjadi  wewenangnya. Dengan demikian  semua 

yang terkait dalam  sistem pendidikan dapat  berjalan terib dan sirama dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

c. Pembuatan  keputusan. 

           Seorang  manajer  pendidikan  harus  dapat melakukan  pemilihan yang jitu 

atas   berbagai  alternatif  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  yang timbul  

dalam  proses  pelaksanaan  pendidikan. 

3) Pengontrolan  (Controlling )   

Pengontrolan merupakan aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan  dapat  

terlaksana sesuai   dengan  rencana  atau  tujuan yang  telah  ditetapkan. Aktivitas  

pengontrolan ini terdiri  atas: (a) Penentuan  standard atau ukuran  baku, 

(b)Mengadakan  pengukuran dan atau penilaian  terhadap pekerjaan yang telah 

dan sedang berlangsung, (c) Membandingkan  pelaksanaan  pekerjaan  dengan 
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ukuran baku untuk mengetahui kesesuaian (keberhasilan) dan penyimpangannya, 

(d ) Mengadakan  perbaikan  terhadap penyimpangan  yang  muncul.  

2.1.2. Manajemen Sekolah. 

             Mengelola pendidikan bukanlah soal yang mudah. la memerlukan dasar 

teori yang melandasi praktek. Di sekolah, sebagai penyelenggara unit pendidikan 

formal tingkat bawah, diperlukan manajemen yang efektif, agar pekerjaan dapat 

berjalan lancar. Administrasi   pendidikan   modern   yang   dilandasi   prinsip   

demokrasi,   menerapkan manajemen sekolah yang demokratis pula. Penghargaan 

terhadap potensi manusia sangat utama,  disamping  faktor non manusia sebagai 

alat penunjang tercapainya tujuan administrasi pendidikan.   

Dalam pelaksanaan sekolah, setiap personel professional adalah manajer.  

Pelibatan sefnua pendidik dan staf sekolah dalam proses perencanaan dan kontrol 

tidak hanya dianggap sebagai alat eksploitasi, tetapi sebagai pribadi yang terlibat 

dalam praktek sekolah. Dengan demikian setiap individu berkembang dan tumbuh 

dalam setting (keseluruhan lingkungan sistem) sekolah.   

Berdasarkan kondisi di atas, manajemen sekolah yang efektif tergantung pada 

praktek yang menerapkan 4 prinsip berikut: 

1) Desentralisasi Sistem dan anggota staf. Otoritas  dan  tanggungjawab  serta 

tugas  yang  ada  harus  didelegasikan  dalam konteks kerangka kerja policy yang 

diadopsikan di sekolah. 

2) Mempertinggi penghargaan terhadap personal. Personal sekolah harus 

diperhitungkan dan dihargai oleh pimpinan dalam mencapai tujuan umum dan 
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tujuan khusus pendidikan.  Perhitungan penghargaan tersebut disesuaikan dengan 

otoritas dan tanggungjawab yang telah dilimpahkan kepada para personal sekolah. 

(1) Perkembangan dan pertumbuhan personal sekolah secara optimal. 

Perkembangan dan pertumbuhan personal yang terlibat di sekolah meu:pakan 

tanggungjawab individual dan tanggungjawab kolektif. Masing-masing dan atau 

setiap person di sekolah bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan 

individualnya. Administrator sekolah bertanggungjawab untuk menciptakan iklim 

bagi pertumbuhan dan perkembangan personal para staf. 

(2) Perlibatan personel. Manajemen sekolah sebagai realisasi proses 

pengadministrasian pendidikan dalam unit sekolah melibatkan interaksi personel 

sekolah. Pelibatan tersebut mencakup proses pengembangan, pembuatan 

keputusan, perencanaan dan pengorganisaian, pengawasan dan evaluasi. Hal ini 

dapat dilaksanakan dengan baik apabila semua individu yang terlibat dihargai 

sesuai dengan sumbangan yang telah diberikan. Aspek positif lain dalam rangka 

pelibatan personel adalah bahwa setiap individu memiliki kecakapan untuk 

membantu. Dalam masyarakat yang berdemokrasi, pelibatan merupakan salah 

satu prinsip manajemen sekolah yang sangat penting. 

 

2.2. Kecakapan Hidup / Life Skills      

2.2.1. Pengertian 

Konsep life skills merupakan salah satu fokus analisis dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup 

atau bekerja. Life Skills memiliki makna yang lebih luas dari employability skills 



20 

 

dan vocational skills. Keduanya merupakan bagian dari program life skills . 

Dengan kata lain life skills dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. 

Istilah hidup tidak semata - mata memiliki kemampuan tertentu saja (vocational 

job), namun ia juga harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara 

fungsional seperti, membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan 

memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di 

tempat kerja, menggunakan teknologi (Satori, dalam Anwar 2004). Program 

pendidikan life skills adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal 

ketrampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang 

usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Life skills ini 

memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan yang diyakini 

sebagai unsur penting untuk hidup lebih mandiri. 

Ciri pembelajaran life skills adalah: a) terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar 

b) terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama, c) terjadi keselarasan kegiatan 

belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, usaha bersama. 

d)terjadi proses penguasaan kecakapan personal, social, vocasional, akademik, 

manajerial, kewirausahaan, e) terjadi proses pemberian pengalaman dalam 

melakukan pekerjaan dengan benar, mengahsilkan produk bermutu, f) terjadi 

proses interaksi saling belajar dari ahli, g) terjadi proses penilaian komptensi, 

h)terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama 

(Depdiknas, 2003 ). 

Pada dasarnya life skills membantu peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan belajar (learing how to leavn), menghilangkan kebiasaan dan pola 
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piker yang tidak tepat (learning how to unlearn), menyadari dan mensyukuri 

potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi problema 

kehidupan, memecahkan secara kreatif. 

Beberapa prinsip pelaksanaan life skills education, yaitu: a) Etika sosio 

religius bangsa yang berdasarkan nilai -nilai Pancasila dapat diintegrasikan 

b)Pembelajaran menggunakan prinsip learning to to know, learning to do, 

learning to be, learning to live together and learning to cooperate, 

c)Pengembangan potensi wilayah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan 

pendidikan, d) Penetapan manajemen berbasis masyarakat, e) Paradigma learning 

for life dan school for work dapat menjadi dasar kegiatan pendidikan, sehingga 

memiliki pertautan dengan dunia kerja, f) Penyelenggaraan pendidikan harus 

senantiasa mengarahkan peserta didik agar: (a) membantu mereka untuk menuju 

hidup sehat dan berkualitas (b) mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang 

lebih luas, (c) memilki akses 12 untuk mampu   memenuhi   standar hidupnya  

secara layak  (Direktorat  Pendidikan Menengah   Umum, 2002 ).  

 

2.2.2. Life Skills   Dalam   Sistem Persekolahan 

Departemen Pendidikan Nasional membagi life skills  (kecakapan hidup) 

menjadi empat jenis, yaitu: (1) Kecakapan personal (personal skills) yang 

mencakup kecakapan mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berpikir 

rasional (social skills); (2) Kecakapan social (social skills ); (3) Kecakapan 

akademik (academic skills ); (4 ) Kecakapan vokasional (vocational skills). 
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Kecakapan mengenal diri, pada dasarnya merupakan pengahayatan diri 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, 

serta menyadarai dan mensyuuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, 

sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai 

individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

Kecakapan berpikir rasional mencakup antara lain: kecakapan menggali 

dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil 

keputusan serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. 

Ketrampilan personal, seperti pengambilan keputusan, problem-solving, 

ketrampilan ini paling utama menentukan seseorang dapat berkembang. 

Kecakapan sosial atau kecakapan antar personal ( interpersonal skills) 

mencakup antara lain : kecakapan komunikasi dengan empati, dan kecakapan 

bekerja sama. Empati, sikap penuh pengertian dan seni berkomunikasi dua arah 

perlu ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi bukan sekedar 

menyampaikan pesan tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik 

yang akan menumbuhkan hubungan harmonis. 

Kecakapan akademik (academic skills) yang seringkali juga disebut 

kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

kecakapan berpikir rasional masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah 

lebih mengarah kepada kegiatan yang lebih bersifat akademik/ keilmuan. 

Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan melakukan identifikasi 

variable dan menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena teretentu, 
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merumuskan hipotesis tehadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan 

melaksanakan penelitian untuk membuktikan sesuatu gagasan atau keingintahuan. 

Kecakapan vokasional ( vocational skills ) seringkali disebut dengan 

kecakapan kejuruan, artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan 

tertentu yang terdapat di masyarakat. Perlu disadari bahwa di alam kehidupan 

nyata , antara general skills dan specific life skills yaitu antara kecakapan 

mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan social dan kecakapan 

akademik serta kecakapan vokasional tidak berfungsi secara terpisah- pisah, Hal 

yang terjadi adalah peleburan kecakapan - kecakapan tersebut , sehingga menyatu 

menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional 

dan intelektual. Derajat kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi 

oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut diatas. 

 

2.2.3. Vocational Skills sebagai Media untuk Mencapai Tujuan 

Pendidikan Nasional 

Jika dicermati isi Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional maka secara tersirat tugas dan fungsi pendidikan nasional 

adalah 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 

bertanggungjawab. 
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Pengenalan Vocational skills terhadap peserta didik bukanlah untuk 

mengganti kurikulum yada, akan tetapi untuk melakukan reorientasi kurikulum 

yang ada sekarang agar benar - benar merefleksikan nilai - nilai kehidupan nyata. 

Vocational skills merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara 

kurikulum/program pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan untuk 

megngubah total kurikulum/program yang telah ada. Kehadiran Vocational skills 

mengindikasikan perlunya penyesuaian-penyesuaian kurikulum/program 

pembelajaran yang belum sesuaia dengan kondisi nyata masyarakat setempat. 

(Depdiknas, 2002 ) 

Pendidikan berbasis life skills menurut Slamet (2002) sebaiknya ditempuh melalui 

lima tahap, yaitu : 

1) Didefinisikan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai, dan dugaan para ahli 

tentang nilai-nilai kehidupannya yang berlaku.  

2) Informasi yang telah diperoleh digunakan untuk mengembangkan komptensi 

Vocational skills yang menunjukkan kemampuan, kesanggupan, dan 

ketrampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya dlama 

dunai yang sarat perubahan. 

3) Kurikulum/program dikembangkan berdasarkan komptesi Vocational skills 

yang telah dirumuskan yang memungkinkan dapat diajarkan/dikembangkan 

kepada peserta didik disusun berdasarkan komptensi yang telah dipilih. 

4) Penyelenggraan Vocational skills perlu dilaksanakan dengan jitu agar 

kurikulum berbasis Vocational skills dapat dilaksanakan secara cermat. 
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5) Evaluasi Vocational skills perlu dibuat berdasarkan kompetensi yang telah 

dirumuskan pada langkah kedua. Karena evaluasi pembelajaran dirumuskan 

berdasrkan kompetensi, maka penilaian terhadap prestasi belajar peserta didik 

tidak hanya dengan tes tertulis, melainkan juga dengan unjuk kerja. 

 

2.2.4. Konsep Vocational Skills  pada Jalur Pendidikan Formal 

 Pada jenjang pendidikan dasar yaitu: TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, akan 

lebih ditekankan pada pengembangan generic (GLS), disamping: a) upaya 

mengakrabkan peserta didik dengan perikehidupan nyata di lingkungannya, 

b).menumbuhkan kesadaran tentang makna/nilai perbuatan seseorang terhadap 

pemenuhan kebutuhan hidupnya, c) Memberikan sentuhan awal terhadap 

pengembangan keterampilan psikomotorik, dan d) memberikan pilihan - pilihann 

tindakan yang dapat memacu kratifitas. 

 Di tingkat SD/MI dan SMP/MTs difokuskan pada kecakapan generic 

(GLS) yang mencakup kesadaran diri dan kesadaran personal, serta kecakapan 

sosial. Hal ini didasarkam atas prinsip bahwa GLS merupakan pondasi life skills 

yang akan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, apapun kegiatan seseorang. Ini 

bukan   berarti pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs tidak dikembangkan kecakapan 

akademik, namun  jika dikembangkan barulah pada tahap awal. Misalnya  untuk 

kecakapan akademik, bahkan kecakapan berpikir rasional pada dasarnya 

merupakan dasar - dasar   kecakapan akademik. 
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2.2.5  Implementasi Kecakapan vokasional Dalam Pembelajaran 

 Strategi implementasi pendidikan kecakapan hidup pada jenjang SMP 

dapat dilakukan melalui dua pola, yaitu: (1) mengintegrasikan kecakapan hidup  

ke dalam setiap mata pelajaran-mata pelajaran dan (2) mengembangkan 

pendidikan berorientasi pada keterampilan. Dalam konteks yang pertama, 

kecakapan hidup yang merupakan kristalisasi dan akomodasi dari berbagai 

pengalaman hidup masyarakat yang seoptimal mungkin dapat diintegrasikan ke 

dalam materi pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Jadi, implementasi 

Pendidikan Kecakapan Hidup ke dalam mata pelajaran 

2.2.6  Kompetensi   Lulusan   SMP dan   MTs. 

 Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi yang 

dibakukan dan harus dicapai peserta didik sebagai hasil belajarnya dalam setiap 

satuan pendidikan. Adapun  Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Pertama dan 

Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut: (a) Meyakini, memahami, dan 

menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan, (b) Memahami dan 

menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan 

secara bertanggung jawab, (c) Berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif, 

memecahkan masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media. 

(d)Menyenangi dan mengahargai seni, (e) Menjalankan pola hidup bersih, bugar, 

dan sehat, (f) Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan 

bangga terhadap bangsa dan tanah air. 

 Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan hidup dan belajar 

sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui 



27 

 

pengalaman belajar secara berkesinambungan. Kompetensi Lintas Kurikulum 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, 

saling menghargai dan memberi rasa aman, sesuai dengan agama yang 

dianutnya. 

b) Mengguanakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan 

mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan 

orang lain. 

c) Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik, pola, 

struktur, dan hubungan. 

d) Memilih, mencari dan menerapkan teknologi dan informasi yang 

diperlukan dari berbagai sumber. 

e) Memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan 

teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai- nilai untuk 

mengambil keputusan yang tepat. 

f) Berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat 

dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan 

historis. 

g) Berkreasi dan  menghargai karya  artistic, budaya, dan intelektual    serta 

menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju 

masyarakat beradab. 

h) Berpikif logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan 

peluang untuk mengahadapi berbagai kemungkinan.  
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i) Menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

2.3 Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang    demikan    

pesat mengakibatkan inovasi pengetahuan begitu melimpah. Begitu banyaknya 

pengetahuan baru sehingga beberapa ahli menyatakan orang tidak akan mampu 

mempelajari seluruhnya, walaupun dilakukan sepanjang hidupnya Hal ini 

membawa konsekuensi dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi dapat 

mengarapkan peserta didik untuk mempelajari seluruh pengetahuan. Karena itu 

harus dipilih bagian - bagian esensial dan menjadi fondasinya. 

 Disamping kecakapan hidup umum,  kiranya  perlu dikembangkan  

pula kemampuan belajar bagaimana cara belajar (learning how to learn) dengan 

harapan dapat digunakan untuk untuk belajar sendiri, jika seseorang ingin 

mengembangkan diri di kemudian hari. Perkembangan iptek yang cepat membuat 

pengetahuan yang saat ini dianggap mutakhir (up to date), seringkali sudah 

menjadi usang setelah peserta didik lulus. Dengan modal learning how to learn 

dan general life skill yang dimiliki mereka dapat mempelajari pengetahuan baru. 

Pemahaman itulah yang mendasari konsep pendidikan berbasis luas (broad based 

education/BBE), yaitu bahwa pendidikan mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

siswa sebagai bentuk syukur terhadap augerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Disamping itu pendidikan harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat secara 

luas dengan menekankan pada penguasaan kecakapan hidup generic sebagai 

pondasi pengembangan diri lebih lanjut. Dengan demikian konsep pendidikan 
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berbasis luas berlaku di seluruh jenjang pendidikan, khususnya dijalur pendidikan 

persekolahan. 

2.4 Kerangka   Konseptual Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan 

Hidup Pra-Vokasional. 

a. Persiapan 

 Persiapan pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Hidup Pra-

vokasional terdiri  dari langkah-langkah   identifikasi   kebutuhan, identifikasi 

sumberdaya, penyusunan program, pengorganisasian pelaksana program, dan 

kesepakatan kerjasama   dengan mitra program. 

1) Identifikasi Kebutuhan 

     Identiflkasi kebutuhan adalah kegiatan menginventarisasi jenis ketrampilan 

yang diperlukan oleh siswa sesuai dengan potensi diri dan minat serta 

lingkungan sekitarnya. Cara mengidentifikasi kebutuhan antara lain melalui 

wawancara untuk menggali keinginan siswa, observasi produk unggul daerah, 

dan survey pangsa pasar. Identiflkasi kebutuhan menghasilkan ketetapan 

tentang jenis-jenis keterampilan yang sesuai dengan kondisi siswa dan 

masyarakat. 

2) Identiflkasi   Sumber Daya 

      Identiflkasi sumberdaya adalah kegiatan menginventarisasi dan 

mengorganisasi segala bahan, alat, sarana, dana, dan fasilitator (guru dan atau 

tenaga profesional) serta mitra. Mitra adalah   pihak   lain yang dapat 

membantu kegiatan program Pendidikan Kecakapan Hidup pra-vokasional, 



30 

 

baik dalam proses pelatihan, penyediaan bahan, sumber dana, tenaga  pendidik, 

maupun dalam pemasaran produk. 

 

3) Penyusunan   Program. 

      Penyusunan program adalah perancangan kegiatan pra-vokasional yang akan 

dilakukan meliputi sosialisasi, orientasi, pembelajaran (teori dan praktek), 

evaluasi dan tindak lanjut. 

4) Pengorganisasian  Pelaksana Program. 

     Pengorganisasian pelaksana  program   meliputi   penetapan     struktur 

organisasi, penetapan personil, pembagian tugas, dan mekanisme kerja. 

Bagan 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN 

KECAKAPAN HIDUP PRA-VOKASIONAL 
(adopsi Depdiknas,2005:6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Struktur diatas dapat   dikembangkan   sesuai   dengan   kebutuhan dan   

kondisi sekolah. Deskripsi tugas penanggungjawab keseluruhan program 

adalah kepala sekolah. Tugas dan fungsi kepala   sekolah adalah menentukan  

Penanggung 
Jawab 

Ketua Program 

Komite 
Sekolah 

 

Sekretaris Guru Pelatihan  

Bendahara 
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kebijakan penyelenggaraan  program. Dalam hal   menentukan  kebijakan  

kepala   sekolah  diharapkan  dapat: (1) Menetapkan program PKH pra-

vokasional yang mempunyai nilai pendidikan dan ekonomis berdasarkan hasil 

identifikasi kebutuhan dan musyawarah; dan (2) Menentukan kebijakan  yang 

berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  PKH  pra – vokasional (misalnya   

mengeluarkan   SK   Kepengurusan,   mekanisme   kerja,   kesepakatan 

kerjasama, perizinan, dan sebagainya).  

 Ketua  program adalah   guru  keterampilan  yang   memiliki   kompetensi  

sesuai dengan program yang dikembangkan. Tugas   dan fungsi ketua 

program terdiri dari: (1) Mengkordinasikan semua kegiatan yang terlingkup 

dalam program; (2) Memonitor pelaksanaan program; dan (3) Melaporkan 

perkembangan dan hasil pelaksanaan   program. 

 Bendahara adalah guru dan atau tata usaha sekolah yang   ditunjuk 

berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sebagai penanggung-jawab   

program.  Tugas dan fungsi bendahara adalah mengelola keuangan.  

 Guru   pelatihan adalah guru dan atau tenaga professional yang kompeten   

dalam bidang   keterampilan yang dikembangkan. Tugas dan fungsi guru 

pelatihan dalam pelaksanaan program PKH sekolah meliputi: (1) Merancang 

kegiatan pembelajaran; (2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran; dan (3) 

Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Sekretaris adalah guru dan atau 

tata usaha sekolah yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala sekolah 

sebagai penanggungjawab program. Tugas dan fungsi sekretaris adalah 

mengelola kegiatan kesekretariatan. Komite Sekolah bertugas: (1) 
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Memberikan   informasi tentang jenis-jenis potensi alam, keterampilan yang 

berkembang di daerahnya, tenaga professional, dan sarana - prasarana dari   

lingkungan sekitar sekolah; (2) Mengupayakan dana dari sumber lain; (3) 

Membantu kerjasama antara sekolah dengan pihak-pihak terkait. 

5) Kesepakatan Kerjasama dengan Mitra. 

      Mitra adalah individu dan atau lembaga yang berpotensi untuk memfasilitasi 

keberlangsungan program. Mitra yang sangat diutamakan adalah mereka yang 

berada di sekitar sekolah sehingga turut bertanggung jawab dalam 

peningkatan mutu dan relevansi program yang diselenggarakan. Sebelum 

program PKH pra-vokasional dilaksanakan, perlu dibuat kesepakatan 

kerjasama antara sekolah dengan mitra yang mengatur hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

6) Penjaringan Peserta Program. 

     Penjaringan siswa merupakan kegiatan menghimpun peserta program PKH 

pra-vokasional. Penjaringan dimaksudkan untuk mengidentifikasi siswa 

yang: (1) berlatarbelakang keluarga prasejahtera dan sejahtera I;    (2) 

berminat mengikuti program; dan (3) berpotensi terancam putus sekolah, 

serta diprediksi tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.Langkah penjaringan siswa dilakukan sebagai berikut: (1) memberi 

pengumuman kepada siswa di sekolah , baik secara lisan maupun tertulis 

(brosur); (2) memberi surat pemberitahuan kepada orang tua siswa; dan (3) 

pendaftaran calon peserta. 
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b. Sosialisasi 

 Sosialisasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menyebarluaskan 

informasi dan menyamakan persepsi tentang program PKH pra-vokasional 

kepada semua pihak yang terkait langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi 

dapat ditempuh dalam bentuk kegiatan pertemuan, penyebaran poster, penyebaran 

pengumuman, dan sebagainya. 

c. Orientasi 

Orientasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan program 

PKH pra-vokasional kepada siswa peserta, agar dapat memotivasi mereka 

berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan wawasan 

kewirausahaan. Kegiatan orientasi dilaksanakan baik di dalam maupun di luar 

sekolah dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: (1) memperkenalkan jenis 

keterampilan yang akan diberikan; (2) menentukan waktu dan tempat pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran baik teori maupun praktek; (3) menjelaskan proses 

kegiatan PKH pra-vokasional; (4) Menjelaskan manfaat mengikuti kegiatan PKH 

pra-vokasional; dan (5) memperkenalkan tenaga pengajar. 

d. Pembelajaran 

 Langkah - langkah pembelajaran program PKH pra-vokasional di 

SMP meliputi pra pembelajaran, proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran.  

1) Pra pembelajaran. 

 Pada tahap ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:                   

(1) Identifikasi jenis keterampilan yang akan diajarkan; (2) Penyiapan bahan 

dan alat pembelajaran; (3) Pengaturan jadwal pembelajaran (4) Penyiapan 
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tempat pembelajaran; (5) Penyiapan strategi dan metode pembelajaran; dan 

(6) Pengembangan alat evaluasi. 

2) Proses pembelajaran. 

 Proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru keterampilan dengan 

siswa peserta dalam rangka mengembangkan kecakapan hidup melalui 

penguasaan materi pembelajaran. Pembelajaran meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) menghubungkan antara pengalaman belajar yang dimiliki 

siswa dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan; (2) penyajian 

materi dalam bentuk pelatihan dan praktek;  dan  (3) evaluasi pembelajaran. 

3) Akhir pembelajaran 

    Pada setiap akhir pembelajaran PKH pra-vokasional perlu dilakukan 

evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini difokuskan untuk mengukur ketercapaian 

kompetensi teknis dan indikator kecakapan hidup yang dikuasai siswa. 

Keberhasilan pembelajaran terlihat dari penguasaan peserta didik terhadap 

kedua komponen tersebut. Metode /evaluasi yang dapat digunakan untuk 

mengukur proses dan ketercapaian hasil belajar dapat dalam bentuk tes, non 

tes, dan portofolio. Instrumen tes dapat berupa tes tulis. tes lisan dan tes 

tindakan. Non tes berupa observasi, wawancara, inventori mapun skala. 

Portofolio merupakan kumpulan hasil dari tes maupun non tes yang 

menggambarkan kemampuan / kompetensi siswa. 

e. Evaluasi dan Tindak Lanjut.  

 Evaluasi program PKH adalah kegiatan untuk melihat efektivitas 

pelaksanaan program PKH pra-vokasional. Evaluasi dilakukan dalam bentuk 
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kegiatan pengumpulan, penelaahan, dan pemaknaan data dan informasi tentang 

pelaksanaan program. 

Evaluasi program PKH pra-vokasioal ditujukan untuk memperoleh informasi 

tentang pelaksanaan program, yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau 

pengembangan program lebih lanjut. 

Secara rinci evaluasi ditujukan untuk memperoleh informasi tentang                   

(1) kesesuaian pelaksanaan program PKH pra-vokasional dengan rencana yang 

telah disusun; (2) faktor-faktor penghambat pelaksanaan program PKH;              

(3) langkah-langkah   yang telah dilakukan oleh pelaksana program dalam rangka 

mengatasi permasalahan yang timbul; dan (4) pelaksanaan program PKH pra-

vokasional. 

Adapun aspek-aspek yang dievaluasi pada program PKH pra-vokasional ini 

meliputi persiapan, sosialisasi, orientasi, pembelajaran, dan evaluasi. 

1. Persiapan dan perencanaan program. Pada aspek ini evaluasi dilakukan 

untuk melihat kesesuaian program PKH yang dipilih dengan potensi lokal 

yang dimiliki, minat dan karakteristik siswa, dan ketersediaan sumberdaya 

pendidikan. 

2. Sosialisasi. Evaluasi pada aspek ini dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas penyampaian informasi tentang program kepada pihak-pihak 

terkait. 

3. Orientasi. Evaluasi dilakukan pada aspek orientasi ditujukan untuk melihat 

pemahaman siswa terhadap maksud, tujuan, dan manfaat. 
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4. Dari program PKH pra-vokasional yang akan dilaksanakan dan 

mengetahui upaya pengelola dalam memotivasi siswa untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. 

5. Sumberdaya manusia. Evaluasi sumberdaya difokuskan pada optimalisasi 

berbagai sumberdaya yang ada dalam menunjang program PKH pra-

vokasional dan cara pelibatannya. 

6. Pelaksanaan. Evaluasi aspek pelaksanaan program dilakukan untuk 

melihat kesesuaian pelaksanaan program (pembelajaran/pelatihan) dengan 

rencana yang telah dibuat, hambatan-hambatan yang dialami selama 

pelaksanaan program, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah. 

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, 

yang diatur dalam Undang-undang No. 32/ 2004, memiliki implikasi yang luas 

dan mendasar terhadap kebijakan dan praksis pendidikan di Indonesia. Pada era 

sentralistik, pemerintah pusat memiliki peranan yang sangat luas, sejak dari 

perncanaan, penetapan program, smapai pada implementasi dan pengawasan 

program pendidikan secara nasional. Untuk saat ini peran itu tidak dapat berlaku 

lagi, mengingat pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah pusat yang 

didesentralisasikan. 

Dengan demikian kewenangan untuk mengurus pendidikan saat ini 

terletak di pemerintah daerah atau kota. Dalam kerangka desetralisasi pendidikan, 

manajemen pendidikan berbasis sekolah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

pendekatan yang mampu menjanjikan peningkatan kualitas dan relevansi 

pendidikan di setiap daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan model manajemen 
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ini perlu didukung oleh berbagai persyaratan profesional sumber daya manusia, 

lingkungan sekolah dan masyarakat yang kondusif bagi bekerjanya prinsip-prinsip 

manajemen berbasis sekolah. Tanpa ada daya dukung dari komunitas sekolah dan 

masyarakat, manajemen berbasis sekolah tidak akan mampu meningkatkan 

kualitas sekolah dalam konteks desentralisasi pendidikan 

 

2.5 Keterkaitan Manajemen Kepala Sekolah, Pendidikan Kecakapan Hidup 

dan BBE        

Peran serta dari berbagai pihak sangatlah diperlukan dalam melaksanakan 

Pendidikan Kecakapan Hidup berbasis BBE di sekolah. Partisipasi staf sekolah, 

komite sekolah serta wali siswa dalam perencanaan, pe;alsanaan hingga evaluasi 

sangat dibutuhkan. Keberhasilan PKH sangat ditentukan oleh manajemen Kepala 

Sekolah.  Kepala Sekolah sebagai kunci “ Top Manager” dan “ The Key Person” 

penentu utama keberhasilan PKH di sekolah. 

  Pola perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan 

pengawasan Pendidikan Kecakapan Hidup di Sekolah secara terpadu hendaknya 

di rancang secara matang oleh Kepala Sekolah.  Pendidikan Kecakapan Hidup 

akan mendorong sekolah menjadi efektif yang nantinya akan bermuara pada 

peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang berbasis kecakapan sangat 

dibutuhkan dalam menghadapi era globalisasi, agar bangsa kita tidak menjadi 

pecundang di negeri sendiri. 
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 Manajemen sekolah yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan 

Kecakapan Hidup di sekolah merupakan teori manajemen dalam implementasi 

PKH. Adapun fungsi manajemen dalam implementasi PKH antara lain: 

    1) Planning: 1) What? Apa yang dikerjakan? (materi) 

2) Why? Mengapa dikerjakan? (dasar pertimbangan) 

3) Who? Siapa yang mengerjakan? (personal) 

4) Where? Di mana dikerjakan? (lokasi) 

5) When? Kapan dikerjakan? (waktu) 

6) How? Bagaimana mengerjakan? 

7).Apakah ada kendala-kendala dalam melaksanakan 

PKH? 

 8).Jika apa apa dan bagaimana    

     mengatasinya? 

2) Organizing 1) Bagaimana Forcasting? Apa antisipasi yang disiapkan 

untuk menjangkau tujuan ke depan? 

2) Bagaimana Objective? Apa tujuan Utama PKH? 

3) Bagaimana Proseduring? Garis kebijakan yang 

bagaimana yang ditempuh? 

4) Bagaimana Schedule? Bagaimana Jadwal rincian per 

kegiatan? 

5) Bagaimana Budgetting? Bagaiman penetapan anggaran 

yang diperlukan? 

   6).Apakah ada kendala-kendala dalam melaksanakan 
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kegiatan ini? 

 7) Jika apa apa dan bagaimana mengatasinya? 

3) Actuating 1) Bagaimana Direkting? Apakah ada pembimbingan dan 

pengarahan yang dilakukan Kepala Sekolah? 

2) Bagaimana Coordinating? Apakah ada penyatuan 

orang-orang? Penyatuan bidang-bidang kerja? 

3) Bagaimana Decision Making? Apakah Kepala 

Sekolah menggambil alternatif penyelesaian jika 

timbul permasalahan? 

4) Controlling 1) Bagaimana Penentuan Ukuran Baku/Standar? 

2) Bagaimana Upaya Pengukuran/Penilaian? 

3) Bagaimana upaya membandingkan pelaksanaan 

pekerjaan dengan ukuran baku untuk mengetahui 

keberhasilan? 

4) Apa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan? Apakah 

melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang 

muncul? 

 

  

2.6  Paradigma Penelitian (Desain Penelitian) 

 Paradigma ini akan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian 

sebagai acuan tata urut serta dinamika penelitian. Skema di bawah ini 
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Skema 2.2 PARADIGMA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEPALA SEKOLAH 

Implementasi Life 

Skills Melalui 

Pendidikan 

Berbasis Luas di 

S k l h

SEKOLAH 
EFEKTIF DAN EFISIEN 

Planning dengan 5W 1H 
a. What? Apa yg dikerjakan? 
b. Whay? Mengapa dikerjakan? 
c.Who? Siapa yg mengerjakan? 
d.Where?Di mana dikerjakan? 
e. When? Kapan dikerjakan? 
f. How? Bagaimana mengerjakan? 

Organizing dengan 
a. Forcasting? 
b. Objestive 
c. Policy 
d. Programing 
e. Prosedure 
f. Scedule 
g. Budgetting? 

Actuating: 
 
a. Directing 
 
 
b. Coordinating 
 
 
c. Decision making 

Controlling: 
a. Penentuan 

Standar/Uku 
ran baku 

b. Mengadakan 
penilaian 

c. Mengetahui 
keberhasilan 

d. Mengadakan 
perbaikan 
terhadap 
penyimpangan 
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BAB  Ill    

METODE   PENELITIAN 

 
3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini difokuskan pada  bagaimana pengelolaan 

pendidikan   kecakapan   hidup   dalam     rangka     peningkatan   mutu  di SMPN 

13 Magelang. Penelitian ini   menggunakan metode   kualitatif, alasannya karena: 

(1) Dengan   asumsi    bahwa   masalah   yang akan diteliti lebih tepat 

menggunakan metode   kualitatif, (2) Dengan   metode   kualitatif dapat   

dikumpulkan data   dari   seluruh    komponen yang mendukung pelaksanaan  

kegiatan  belajar mengajar / program di sekolah. 

Data penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen 

utama, artinya peneliti mengadakan wawancara, pengamatan serta studi 

dokumentasi yang diperlukan untuk didiskripsikan sesuai fokus penelitian. 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah: (1) Sebagai informan utama adalah 

Kepala Sekolah, (2) sebagai triangulasi keabsahan data adalah: (a) guru ,             

(b) siswa, (c)  komite sekolah. Dengan koding sebagai berikut 

 Tabel 3.1 Coding Subyek Penelitian 

coding Nama Status 
KS-01 Drs. Bambang Sumantri Kepala Sekolah 
GR- 021 Mundiyah Hayatun BA Guru 1 
GR-022 Wismo Saptono,S.Pd Guru 2 
GR-023 Drs Parjopo Guru 3 
SW-031 Novi Puji Lestari Siswa 1 
SW-032 Rajid Bagus S Siswa 2 
KM-04 Sumanto Komite Sekolah 
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3.3. Lokasi   Penelitian 

 Lokasi    penelitian   ini   adalah    SMPN 13  yang beralamat di jalan 

Pahlawan no. 167 Kecamatan Magelang Utara kode pos 56116. SMPN ini    

sedang   melaksanakan   program Pendidikan Kecakapan Hidup sehingga dipilih 

secara porposive sampling yaitu SMP Negeri 13 Magelang. Penentuan sekolah 

sebagai lokasi penelitian dengan alasan sebagai berikut: 

1) SMP Negeri 13 Magelang sebelumnya adalah Sekolah Teknik, selanjutnya 

menjadi SMP Ketrampilan dan sekarang kembali menjadi SMP umum. 

2) Input siswa Sekolah tersebut 60 persen nilai akademiknya rendah dan berasal 

dari keluarga ekonomi lemah. Sehingga banyak lulusannya tidak melanjutkan 

sekolah karena masalah biaya. 

3) SMP Negeri  13 Magelang sudah 3 (tiga) tahun melaksanakan program 

pendidikan kecakapan hidup, dengan program: (1)  Conversation in English, 

(2) Membuat   Souvenir dari Fiberglas, (3) Penanaman Disilpin siswa, dan      

(4)  Membuat jamur kayu. 

 3.4. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

 Peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen penelitian yang utama 

Peneliti harus hadir untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam situasi 

yang sesungguhnya. Peneliti harus sadar bahwa dirinya merupakan perencana, 

pelaksana mengumpulkan data dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian 

atau sebagai peran peneliti (Moleong 2000:98) 

 Penelitian ini dilakukan peneliti sebanyak  15 kali. Kehadiran peneliti 

diawali dengan permohonan ijin jika akan mengadakan penelitian kepada sekolah. 
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Penelitian dilakuakn dengan mengadakan wawancara, observasi hasil kepada  

kepada kepala sekolah dan guru di sela-sela waktu senggang. 

 Adapun kehadiran peneliti di SMPN 13  sebagai berikut 

 Tabel 3. 2  Kehadiran Peneliti 

No  Hari/Tgl Tempat Maksud Kunjungan 

1 Sabtu, 

 16 Februari 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Mencari informasi  keadaan awal 

sekolah sebelum dilaksanakan PKH? 

 

2 Rabu,  

20 Februari 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Mengadakan wawancara tentang 

keberhasilan,upaya untuk mencapai 

keberhasilan, Apa bukti keberhasilan 

PKH 

 

3 Senin. 

 25 februari 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Mengadakan wawancara tentang  

kendala-kendala dalam melaksanakan 

PKH, cara mengatasi kendala yang ada. 

4 Selasa, 

 4 Maret 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

1. Observasi lapangan 

Wawancara dengan salah satu guru yang 

berperan sebagai bendahara (Ibu 

Mundiyah) 

5 Kamis, 

 13 Maret 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Wawancara dengan salah satu guru yang 

berperan sebagai ketua sekaligus guru 

ketrampilan (Wismo Saptomo,S.Pd) 
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tentang keberhasilan,upaya untuk 

mencapai keberhasilan, Apa bukti 

keberhasilan PKH dan kendala-kendala 

dalam melaksanakan PKH, cara 

mengatasi kendala yang ada 

 

6 Sabtu,  

22 Maret 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Mengadakan wawancara terhadap 

Kepala Sekolah tentang: (1)What? Apa 

yang dikerjakan? (materi),(2) Why? 

Mengapa dikerjakan? (dasar 

pertimbangan),(3) Who? Siapa yang 

mengerjakan? (personal) 

4) Where? Di mana dikerjakan? 

(lokasi),(5)When? Kapan dikerjakan? 

(waktu),(6) How? Bagaimana 

mengerjakan?(7) Apakah ada kendala-

kendala dalam melaksanakan PKH 

7 Sabtu,  

29 maret 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Wawancara dengan kepala sekolah 

tentang: 

6) Bagaimana Forcasting? Apa 

antisipasi yang disiapkan untuk 

menjangkau tujuan ke depan? 

7) Bagaimana Objective? Apa 
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tujuan Utama PKH? 

8) Bagaimana Proseduring? Garis 

kebijakan yang bagaimana yang 

ditempuh? 

9) Bagaimana Schedule? Bagaimana 

Jadwal rincian per kegiatan? 

10) Bagaimana Budgetting? 

Bagaiman penetapan anggaran yang 

diperlukan? 

   6).Apakah ada kendala-kendala dalam 

melaksanakan kegiatan ini? 

 7) Jika apa apa dan bagaimana 

mengatasinya? 

8 Sabtu,  

5 April 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

tentang: 

4) Bagaimana Direkting? Apakah 

ada pembimbingan dan pengarahan 

yang dilakukan Kepala Sekolah? 

5) Bagaimana Coordinating? 

Apakah ada penyatuan orang-orang? 

Penyatuan bidang-bidang kerja? 

6) Bagaimana Decision Making? 

Apakah Kepala Sekolah menggambil 
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alternatif penyelesaian jika timbul 

permasalahan? 

9 Sabtu,  

12 April 

2008  

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

tentang: 

1) Bagaimana Penentuan Ukuran 

Baku/Standar? 

2) Bagaimana Upaya 

Pengukuran/Penilaian? 

3) Bagaimana upaya membandingkan 

pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 

baku untuk mengetahui keberhasilan? 

4) Apa upaya tindak lanjut yang 

dilaksanakan? Apakah melakukan 

perbaikan terhadap penyimpangan yang 

muncul? 

10 Sabtu, 

 19 April 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Wawancara dengan guru ( Bpk Parjopo) 

tentang: 

1) Bagaimana Penentuan Ukuran 

Baku/Standar? 

2) BagaimanaUpaya Pengukuran/ 

Penilaian 

3) Bagaimana upaya membandingkan 

pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 
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baku untuk mengetahui keberhasilan? 

4) Apa upaya tindak lanjut yang 

dilaksanakan? Apakah melakukan 

perbaikan terhadap penyimpangan yang 

muncul? 

11 Sabtu,  

26 April 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Trianggulasi kepada guru Wismo 

Saptono, S.Pd tentang: 

1) Bagaimana Direkting? Apakah ada 

pembimbingan dan pengarahan yang 

dilakukan Kepala Sekolah? 

2) agaimana Coordinating? Apakah ada 

penyatuan orang-orang? Penyatuan 

bidang-bidang kerja? 

3) Bagaimana Decision Making? 

Apakah Kepala Sekolah 

menggambil alternatif penyelesaian 

jika timbul permasalahan? 

12 Selasa, 

 29 April 

2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Trianggulasi dengan guru tentang: 

5) Bagaimana Penentuan Ukuran 

Baku/Standar? 

6) Bagaimana Upaya 

Pengukuran/Penilaian? 

7) Bagaimana upaya membandingkan 
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pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 

baku untuk mengetahui keberhasilan? 

Apa upaya tindak lanjut yang 

dilaksanakan? Apakah melakukan 

perbaikan terhadap penyimpangan yang 

muncul? 

13 Sabtu, 

 3 Mei 2008 

SMPN 13 Kota 

Magelang 

Mengadakan wawancara kepada komite 

(Bpk Sumanto) tentang: 

keberhasilan,upaya untuk mencapai 

keberhasilan, Apa bukti keberhasilan 

PKH 

 

14 Selasa,  

6 Mei 2008 

Tidar Krajan 

(rumah siswa) 

Mengadakan wawancara kepada siswa 

(Novi Puji Lestari) tentang 

keberhasilan,upaya untuk mencapai 

keberhasilan, Apa bukti keberhasilan 

PKH 

 

15 Sabtu, 

 10 Mei 

2008 

Paten Gunung 

( rumah siswa) 

Mengadakan wawancara kepada siswa 

(Sariyadi) tentang keberhasilan,upaya 

untuk mencapai keberhasilan, Apa bukti 

keberhasilan PKH 
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3.5. Data dan Sumber Data 

Sumber data : 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Data Primer, data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata 

atau ucapan lisan dari perilaku subyek (informan) berkaitan dengan 

pengelolaan pendidikan kecakaan hidup di SMP Negeri 13 Magelang. 

Sebagai informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah 

SMPN 13 Kota Magelang yakni Drs. Bambang Sumantri dengan NIP 

131930196. Sebagai trianggulasi data diperoleh dari guru-guru SMPN 13 

Kota Magelang, Komite Sekolah SMPN 13 Kota magelang dan siswa-

siswi SMPN 13 Kota Magelang. 

3.5.2 Data Sekunder, data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan 

foto-foto yang dapat diperguakan sebagai pelengkap data primer. 

3.6 Teknik   Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

Wawancara, Dokumentasi, dan Obserwasi 

1) Wawancara / Interiew 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengelolaan  serta pemahaman 

terhadap pengelolaan Pendidikan Kecakapan Vokasional   dan   dalam  

penerapannya di dalam kegiatan belajar mengajar. Wawancara ini 

dilakukan oleh peneliti kepada informan utama yaitu Kepala SMP 13 

Kota Magelang. Trianggulasi kepada guru,komite dan siswa 
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2) Observasi 

Observasi, peneliti mengadakan pengamatan langsung kegiatan yang 

dilakukan dalan pendidikan kecakapan Vokasional baik oleh guru 

maupun murid serta unsur- unsur yang terlibat. 

 3) Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai 

dokumen yang ada di sekolah berupa buku-buku administrasi data 

pendukung lainnya. 

3.7 Analisa Data 

Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya 

peneliti instrumen kunci, pada analisa data, ciri khasnya sudah dimulai paa 

awal pengumpulan data.  Tahapan tersebut dibagi menjadi (1) tahap pra 

lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis data. 

3.7.1 Tahap Pra Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi (1) menyusun 

rancangan penelitian (2) memilih lapangan penelitian, (3) mengurus 

perijinan., (4) menjajagi dan menilai keadaan lapangan, (5) memilih dan 

memanfaatkan informasi, dan (6) menyiapkan perlengkapan penelitian. 

Maksud dan tujuan penjajakan dan pengenalan lapangan (pra 

survei), ialah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik 

dan keadaan alam.  Kirk dan Miller (dalam Moloeng, 2000) 

mengemukakan segi–segi yang perlu diketahui pada tahap 

pengenalan/pra survei ini, yaitu : (1) memahami atas petunjuk dan cara 
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hidup, (2) memahami pandangan hidup, (3) penyesuaian diri dengan 

keadaan lingkungan tempat penelitian. 

 

3.7.2 Tahap Pekerjaan Lapangan 

Moleong (2000) menguraikan tentang tahap pekerjaan lapangan 

ke dalam tiga bagian, yaitu (1) memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta dalam 

mengumpulkan data. 

Ciri penting dalam penelitian kualitatif adalah berperan serta 

sambil mengumpulkan data.  Pengumpulan data penelitian berupa 

catatan lapangan (menjadi field note ) tidak lain adalah catatan yang 

dibuat peneliti sewaktu-waktu kita mengadakan pengamatan berperan 

serta dan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. 

3.7.3  Tahap Analisis   Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang 

sudah tertulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 

Menurut Moleong (1994) pekerjaan analisis data adalah 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengkategorikannya. Tujuannya adalah menemukan makna yang 

akhirnya bisa diangkat menjadi teori.Data pada penelitian ini berwujud 

kata-kata, kalimat, atau pragraf, dan dinyatakan dalm bentuk narasi 
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yang bersifat deskripsi mengenai peristiwa -peristiwa yang terjadi dan 

dialami oleh subyek. Karena itu teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis dskriptif.  

Analisis deskriptif dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang 

saling berkaitan satu dengan lainnya. Tiga alur itu adalah: (1) reduksi 

data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Dari tiga alur tersebut diharapkan dapat membuat data menjadi 

bermakna. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorgaisasikan data sedemikan rupa sehingga dapat 

ditarik suatu kesimpulan akhir dan diverifiksikan.Reduksi data ini 

berlansung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. 

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan dibaca, 

dipahami dan dibuat ringkasan. 

Dalam mereduksi data peneliti memberikan pengkodean 

yang bermaksud mempermudah peneliti dalam mengelompokan 

data yang sejenis dan membuang data yang tidak terkait. Adapun 

pengkodean dalam penelitian ini adalah 
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Tabel 3.3. Kode Liputan Topik Penelitian 

Kode Keterangan 

Kb-PKH Keberhasilan Pendidikan Kecakapan Hidup 

Pl-PKH Planning  Pendidikan Kecakapan Hidup 

Or-PKH Organizing  Pendidikan Kecakapan Hidup 

Ac-PKH Actuating  Pendidikan Kecakapan Hidup 

Co-PKH Controling  Pendidikan Kecakapan Hidup 

Kd- PKH Kendala dalam PKH 

So.Kd-PKH Solusi Kendala PKH 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola 

yang bemakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan ini 

kesimpulan serta memberikan tindakan.  Penyajian dalam penelitian 

ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data  

yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari 

bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. 

3. Penarikan simpulan.  

Analisis data yang dikumpulkan selama pengumpulan data 

dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik suatu 

kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan suatu pola tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi.  Analisis data yang terus menerus 
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dilakukan mempunyai implikasi terhadap pengurangan atau 

penambahan data yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.1. Komponen Analisis Data (Miles&H 1992:20) 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data. 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang dipengaruhi oleh 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Pemeriksaan terhadap 

keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Pelaksanaan pemeriksaan data 

didasarkan empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (conflrmability) 

(Moleong, 2006:324 ). 

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu:  

1) Memanfaatkan sumber dengan cara membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari informasi satu 

dengan yang   lainnya. Dalam penelitian ini informan yang   dimaksud 

yaitu Kepala Sekolah, guru, siswa, orang tua/wali siswa. 

Pengumpulan 
Data 

Pengumpulan 
Data 

Pengumpulan 
Data 

Pengumpulan 
Data 



55 

 

2) Memanfaatkan penggunaan metode dengan cara mengecek balik 

derajat kepercayaan informan melalui metode terbaik misalnya observasi 

dengan hasil wawancara atau dokumentasi. 

3) Memanfaatkan teori yaitu dengan cara membandingkan secara logis 

teori lain yang bisa menunjang dan mendukung data atau informasi yang 

berkaitan dengan pengelolaan Pendidikan Kecakapan Hidup yang 

diperoleh dan diperlukan. 

Penelitian   kualitatif agar menjadi penelitian terdisiplin/ilmiah maka data 

atau dokumen yang diperoleh perlu diperiksa keabsahannya. Keabsahan 

data kualitatif meliputi: 1) Derajat kepercayaan, 2) Keteralihan, 3) 

Kebergantungan,    dan  4) kepastian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.2 Keabsahan Data (Denzim & Lincoln)  

 

Pengumpulan data 
dan Pemeriksaan 
data di lapangan

Reduksi data 
penyederhanaan  
Pengabstrakan 
Penggolongan  

 
Pemaparan data  

Triangulasi  
  Triangulasi  

Triangulasi  

Triangulasi  
            Triangulasi  

Simpulan
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3.8. Pertimbangan Etika Penelitian 

 Etika penelitian harus diikuti agar tidak menimbulkan permasalahan 

adapun etika sebaiberikut (1) memperhatikan dan menjunjung tinggi responden, 

(2) memperhatikan minat, kesepakatan dan hak asasi responden,                          

(3) mengkomunikasikan maksud peneliti kepada responden, (4) tidak melanggar 

kebebasan dan tetap menhaga rahasia pribadi responden, (5) tidak mengekploitasi 

responden dan mengkomunikasikan hasil penelitian kepada responden. 
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BAB IV 

DESKRIPSI HASIL TEMUAN PENELITIAN 

 

 Bab IV ini memaparkan data atau mendriskripsikan hasil penelitian data 

yang diperoleh dari Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang, dan Komite 

sekolah SMPN 13 Kota Magelang. Berdasarkan fokus penelitian dan temuan 

penelitian paparan data dikelompokan menjadi: (1) Planning Pendidikan 

Kecakapan Vokasional, (2) Organizing Pendidikan Kecakapan Vokasional,     (3) 

Actuating Pendidikan Kecakapan Vokasional, (4) Controling Pelaksanaan 

Pendidikan Kecakapan Vokasional. 

 

4.1. Planning Pendidikan Kecakapan Vokasional  

 Perancangan program dalam Pendidikan Kecakapan Vokasional yang 

dilakukan meliputi sosialisasi, pembelajaran (teori dan praktek). Evaluasi dan 

tindak lanjut. Semua kegiatan ini terinci sebaai berikut: (1) What? Apa yang 

dikerjakan? (2) Why? Mengapa dikerjakan? (3) W ho? Siapa yang mengerjakan? 

(4) Where? Di mana dikerjakan? dan When? Kapan dikerjakan. Sebelum 

perencanaan tersebut terlaksana perlu adanya langkah sosialisasi. 

 Sosialisasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menyebarluaskan 

informasi dan menyamakan persepsi tentang program PKH kepada semua pihak 

yang terkait langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi program dilaksanakan 

dengan sasaran: (1) Guru dan Karyawan, (2) Orang tua/wali siswa dan komite 

 Keterangan di atas didukung oleh tuturan  guru dan komite SMPN 13 Kota 

Magelang sebagai berikut 
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 Kepala Sekolah dalam merencanakan sampai evaluasi selain melibatkan 
guru-guru SMPN 13 juga wali siswa serta komite. Kita bertemu dalam 
forum rapat. Kepala Sekolah minta saran dan pendapat dari guru-guru dan 
komite ( Gr022.31.W.05.18-21)  

  
 Peran komite walaupun sedikit juga ada dong! Misal Kepala Sekolah 

ketika merencanakan kegiatan itu toh minta pertimbangan kami. Kami 
diajak rembugan dan dimintai saran pendapatnya (Km.04.31.W.13.27-29) 

  

Sosialisasi untuk Guru dan Karyawan dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 10 Desember 2005. Sosialisasi ini dihadiri oleh 60 orang (guru dan 

karyawan) sedangkan 3 orang guru menyatakan ijin.Materi sosialisasi sebagai 

berikut (a) Dana PKH, (b) Pelaksanaan PKH, (c) Tim PKH;  Tujuannya:            

(a) transparasi, (b) Guru dan karyawan mendukung program dan (c) Menentukan 

siswa peserta program.    

 Sosialisasi untuk orang tua/wali siswa dilaksanakan hari Sabtu tanggal 4 

Maret 2006. Sosialisasi ini dihadiri oleh 36 orang, dengan materi: (a) Dana PKH, 

(b) Pelaksana PKH, (c) Siswa peserta PKH; sedangkan tujuannya: (a) Transparasi, 

(b) Orang tua/wali siswa mendukung program, (c) Orang tua/wali siswa memberi 

masukan, (d) Orang tua/wali siswa memantau siswa.  

 Hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut sebagai berikut: (1) Guru 

dan karyawan mendukung program, (b) Guru dan karyawan memberikan aneka 

masukan, (c) Guru dan karyawan memberikan data siswa peserta PKH, (d) Orang 

tua/wali siswa mendukung program, (e) Orang tua/wali siswa memberikan aneka 

masukan dan (f) Orang tua/wali siswa bersedia memantau siswa. Sosialisasi 

program ditindak lanjuti orientasi program yang akan menuntaskan tahap 

perencanaan (planning). 
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 Materi yang dikerjakan (what) dalam PKH ini dari hasil orientasi program 

maka jenis ketrampilan adalah pembuatan souvenir dari fiberglass. Langkah-

langkah penentuan sebagaiberikut: (1) Pengalaman program OKH sebelumnya, 

(2) Guru ketrampilan yang mengikuti workshop adalah koordinator program PKH 

pembuatan sauvenir dari fiberglass, (3) Penyusunan rencana sampai dengan alat 

penilaian hanya mampu dilakukan untuk program tersebut, (4) program tersebut 

tetap yang paling sesuai dengan kondisi sekolah dan sekitarnya. Data ini 

dikuatkan oleh penuturan Kepala Sekolah sebagai berikut 

 Di sini saya musyawarah dengan guru-guru, komite dan wali siswa 
sebagai langkah sosialisai, hasilnya PKH yang disepakati yaitu aneka 
sauvenir dari fiberglass (KS.01.31.W.06.16-19)   

   

Informasi di atas didukung oleh tuturan salah seorang guru sebagai berikut 

 Dalam perencanaan Beliau menawarkan materi  apa  yang akan dilaksana 

 kan,  apa  pertimbangannya   (untung/ruginya),  dimana  kegiatan tersebut 

 dapat  dilaksanakan, kapan  akan  dimulai  dan  bagaimana   melaksanakan 

.  nya. Semua ini dimusyawarahkan bersama-sama 

 Materi yang disepakati  bersama yaitu  aneka  macam  souvenir  dari  fiber 

glass, dengan pertimbangan bahan  mudah  didapat  dan  keterampil

 an disenangi siswa karena baru tren souvenir   dari  fiber  glass,  kegiatan 

dilaksanakan dalam tahun ajaran 2005/2006,  dengan pelaksanaan 

terintegrasi dengan  pembelajaran.  Kita  juga  buat  RPP nya lho, Pak! 

silahkan Bapak lihat RPP kami nanti ( Gr.022.31.W.05.41-51) 

  

 Perencanaan kedua adalah why? Mengapa dilaksanakan program tersebut? 
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Dasar orientasi program lagi, selain ini merupakan program pemerintah melalui 

BBE, tetapi penentuan materi adalah sekolah penentunya. Mengapa PKH jenis 

ketrampilannya fiber glass? 

 Jenis fiberglass membuat wawasan siswa terbuka luas, karena jenis 

ketrampilan ini baru marak diperdagangan sebagai bahan pembuat hiasan dan 

sauvenir. Hal inilah yang mendukung pilihan pertama adalah fiber glass. 

Informasi itu juga didukung oleh tuturan Kepala Sekolah sebagai berikut 

   Ini menyangkut dasar pertimbangan. Dari hasil saran-saran dan petunjuk 
dari beberapa pihak yaitu bahwa sauvenir dari fiberglass baru ngetren 
dan cara serta bahan mudah didapat (KS.01.31.W.06.20-23)  

 
Informasi di atas didukung oleh tuturan seorang guru sebagai berikut 
 
  Materi yang disepakati bersama yaitu aneka macam sauvenir dari fiber 

glass dengan pertimbangan bahan mudah didapat dan ketrampilan 
disenangi siswa karena baru tren sauvenir dari fiberglass 
(Gr,022.31.W.05.46-48) 

  

 Tahap perencanaan memang perlu kematangan agar tidak bayak menemui 

kendala dalam pelaksanaannya. Langkah persiapan sebagai berikut: 

1) Jenis Ketrampilan dan Langkah Penentuan. 

(1) Jenis ketrampilan : pembuatan souvenir dari fiberglass 

(2) Langkah Penentuan: (a) pengalaman program PKH sebelumnya, 

(b) guru ketrampilan yang mengikuti workshop adalah koordinator 

program PKH pembuatan souvinir dari fiberglass, (c) penyusunan 

rencana sampai dengan alat penilaian hanya mampu dilakukan 

untuk program tersebut, (d) program tersebut tetap yang paling 

sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah dan sekitarnya 

2) Peserta 
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(1) peserta: siswa kelas 8 dengan jumlah 36 siswa 

(2) peserta ditentukan oleh: (a) rawan putus sekolah, (b) siswa tidak 

mampu, (c) siswa yang tergolong rajin dan disiplin, (d) siswa yang 

tidak tidak rajin dan disiplin dicoret dari kepesertaan dan diganti 

siswa lain,  

(3) Rata-rata pekerjaan orang tua adalah buruh 

3) Struktur Organisasi  

(1) Penanggung jawab: Drs. Bambang Sumantri dengan uraian tugas 

sebagai berikut: (a) bertanggung jawab penuh atas terlaksananya 

program, (b) memimpin secara organisatoris pelaksana program, 

(c) penghubung instansi yang lebih tinggi 

(2) Ketua: Wismo Saptono,S.Pd (guu seni rupa), uraian tugasnya 

adalah: (a) memimpin operasional pelaksanaan program, (b) 

mendelagasikan tugas-tugas 

(3) Sekretaris: Drs. Parjopo (guru Bahasa Indonesia), bertugas: (a) 

menyususn program dan (b) mengagendakan semua berkas tertulis 

non keuangan 

(4) Bendahara: Darningsih (bendahara sekolah) tugasnya: (a) melayani 

kebutuhan keuangan, (b) membuat laporan pertanggungjawaban 

keuangan secara menyeluruh. 

(5) Angota Pengajar: (a) Drs T. Pudji Yuwono (Guru BK: koordiantor 

program pembuatan jamur kayu tahun lalu), (b) Drs. Suryono 

(Wakil Kepala Sekolah), (c) Muhamad Munir (Guru PPKn), (d) 
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Dini Wirianti,S.Pd (guru B.Inggris: koordinator program 

conversation in Engglish tahun lalu), (e) Wiwin Puji Mulyani,s.Sos 

(guru honorer seni musik) tugasnya: membantu pelaksanaan 

program yang didelegasikan ketua, mengajar/mendampingi 

mengajar di kelas 

4) Materi : (a) mempunyai ide gagasan membuat aneka kerajinan souvenir, (b) 

membuat gambar sketsa/desain aneka macam souvenir, (c) membuat model 

aneka macam souvenir, (d) mengenal alat dan bahan, (e) merencanakan 

perbandingan campuran bahan untuk membuat cetakan, (f) membuat cetakan 

untuk membuat aneka souvenir fiberglass, (g) mencetak aneka souvenir dari 

fiberglass, (h) melaksanakan pekerjaan akhir/finishing dengan pewarnaan dan 

penambahan aksesoris, (i) melaksakan pengemasan produksi, (j) 

mengkomunikasikan hasil pembuatan souvenir secara lisan dan tertulis, (k) 

mengevaluasi hasil pembuatan souvenir dengan menggunakan daftar 

pemeriksaan untuk memperoleh umpan balik guna penyempurnaan produk. 

5) Alat Evaluasi. Sebagai contoh alat evaluasi yang digunakan sebagaiberikut, 

1 Skala Sikap ( Tabel 4.1) 

No Pertanyaan Jawaban 
ya tidak 

1 Siswa melakukan tugar informasi   
2 Siswa dapat menerima perbedaan kelompok   
3 Siswa mampu bekerja sama dalam kelompok   
4 Siswa mampu bertanya   
5 Siswa mampu mengungkap gagasan   
  

2. Uraian ( tabel 4.2) 

No Pertanyaan Jawaban 
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1 Sebutkan jenis-jenis souvenir  
2 Sebutkan bentuk-bentuk souvenir  
3 Sebutkan fungsi souvenir  
 

 

 

 

3.Tes Perbuatan ( tabel 4.3) 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Proses: 

 Sesuai dengan metodologi kerja 
 Kepekaan pengungapan ide 
 kepekaan estetika 

 

2 Hasil: 
 Keunikan ide 
 Kekomunikatifan ide 

 

 

Tahap ketiga dari perencanaan adalah who? Siapa sasaranya dan siapa 

pelaksananya? Peserta program PKH adalah siswa kelas 8 yang berjumlah 36 

siswa. Penentuan siswa dilakukan oleh wali kelas dengan ketentuan sebagai 

berikut: (1) rawan putus sekolah/tidak melanjutkan, (2) siswa tidak mampu,       

(3) siswa yang tergolong rajin dan disiplin, (4) siswa yang tidak rajin dan tidak 

disiplin akan dicoret keperansertaan dan diganti siswa lain. Hasil seleksi tersebut 

hingga memilih 37 siswa peserta program PKH, adapun peserta sebagai berikut, 

 

Tabel. 4.4. Daftar Peserta PKH Aneka Sauvenir 
Fiberglass SMPN 13 Magelang (dok SMPN 13 magelang) 

 

no Nama L/P Kls Nama Ortu Pekerjaan 
1 Marvina S P 8a Fathurohman Wiraswasta 
2 Lia Puspita S P 8a Sugiono buruh 
3 Cristi W P 8a Sunarno Buruh 
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4 Ardhi SM L 8a Aswir Wiraswasta 
5 Pandu A L 8a Supaat H Buruh 
6 Yonas PK L 8a Gatot W Wiraswasta 
7 Lilik S L 8a Sugeng S Buruh 
8 Armi K P 8d Suprih Buruh 
9 Fiska T P 8d Dwi S Buruh 
10 Anis CP P 8d Suparman Buruh 
11 Eko GP L 8d Sumaryai Wiraswasta 
12 Riyanto L 8d Rusdi Wiraswasta 
13 Tri A L 8d  SuhartoP Buruh 
14 Imam R L 8d Mukhibi Tukng becak 
15 Franklin SW L 8d Sumadyo Wiraswasta 
16 Novi FL P 8e Kahono Buruh 
17 Siti A P 8e Budi S Buruh 
18 Septi DN P 8e Sudarman Buruh 
19 Siti Z P 8e Bashori Buruh 
20 Fandi F L 8e Firdaus A rongsok 
21 Yosen L L 8e Slamet I Buruh 
22 Susiani P 8e Aman Buruh 
23 Ragil S P 8f Tugiyo Buruh 
24 Dwi Puji P 8f Daliyah Ibu rt 
25 Asri H P 8f Heru S Wiraswasta 
26 Ayu F P 8b Arif H Wiraswasta 
27 Rizki R P 8b Rahmat Buruh 
28 Dandi K P 8b Suwarsih Dagang 
29 Dewi AS P 8b Suyanto Wiraswasta 
30 Heri A P 8b Asmaui Buruh 
31 Rohati N P 8c - Buruh 
32 Rajid BS P 8c Mujib R Buruh 
33 Sariyadi P 8c Hadi S Buruh 
34 Agung A P 8c Walidi Wiraswasta 
35 Nur H P 8c Eko R Buruh 
36 Dartini p 8c Sri S Buruh 
      

 

 Para pelaksanapun dibentuk oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah 

membentuk team work dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. 

Seperti tuturan Kepala Sekolah berikut 
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Who? Siapa yang mengerjakan? Kalau ini jelas menyangkut personal. Jadi 

saya bentuk tim work yang terdiri dari Ketua yaitu Bapak Wismo Saptono, 

S.Pd, Sekretaris Bapak Drs. Parjopo, bendahara Ibu Darningsih dan staff 

pengajar. Ada kok susunannya  nanti bisa minta Pak Parjopo saja 

(KS.01.31.W.06.24-28)  

Adapun struktur (Team BBE Souvenir) SMPN 13 Kota Megelang sebagai 

berikut   

 

TEAM BBE SOUVENIR 
SMPN 13 KOTA MAGELANG 

(DOK SMPN 13) 
 
 Penanggung Jawab : Drs. Bambang Sumantri 
 Ketua   : Wismo Saptono, S.Pd 
 Sekretaris  : Drs. Parjopo 
 Bendahara  : Darningsih  
 Anggota  : Drs. Suryono 
      Drs. T Puji Yuwono 
      Wiwin Puji Mulyani 
      Muhamad Munir 
      Dini Wirianti, S.Pd 
 Struktur di atas dilengkapi uraian tugas sebagai berikut: (1) Penanggung 

jawab yakni Drs. Bambang Sumantri dengan uraian tugasnya (a) bertanggung 

jawab penuh atas terselenggaranya program, (b) memimpin secara organisatoris 

pelaksanaan program, (c) penghubung instansi yang lebih tinggi, (2) Ketua yaitu 

Wismo Saptono,S.Pd denmga uraian tugas (a) memimpin operasional pelaksanaan 

program, (b) mendelegasikan tugas-tugas, (3) Skretaris, Drs Parjopo dengan 

tugasnya (a) menyusun laporan, (b) mengagendakan berkas tertulis non keuangan, 

Bendahara , Darningsih dengan tugasnya (a) melayani kebutuhan keuangan,      

(b) membuat laporan keuangan secara menyeluruh, (4) Anggota yang terdiri dari: 

Drs. T. Puji Yuwono, Drs. Suryono, Muhamad Munir, Dini Winarti,S.Pd, dan 
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Wiwin Puji Mulyani,S.Pd. Anggota bertugas sebagai pengajar dengan uraian 

tugas: (a) membantu pelaksanaan program yang didelegasikan ketua,                   

(b) mengajar/ mendampingi mengajar di kelas. ( dok. Laporan,SMPN 13) 

 Team pengajar yang ditunjuk selain dari SMPN 13Kota Magelang, pihak 

sekolah melibatkan tenaga ahli dibidang fiberglass yaitu bapak Mistarom, seorang 

pengrajin fiberglass, relief batu dan air brush. Pihak sekolah mengadakan kontrak 

kerja atau kesepakatan bersama. Lengkapnya tenaga pengajar pada tabel berikut. 

Tabel 4.5.Tenaga Pengajar (dok.Lap. PKH SMP 13 Magelang) 

no Nama Pendidikan Status 
1 Mistarom ISI Tenaga Ali 
2 Wismo Saptono,S.Pd Sarjana Seni rupa Pengajar Utama 
3 Drs.Bambang Sumantri Sarjana BK Pengajar 
4 Drs.Parjopo Sarjana B.Indonesia Pengajar 
5 Drs.T Puji Yuwono Sarjana BK Pengajar 
6 Drs. Suryono Sarjana Matematika Pengajar 
7 Muh. Munir D3 PPKn Pengajar 
8 Dini Wirianti,S.Pd Sarjana B. Inggris Pengajar 

9 Wiwin Puji 
Mulyani,S.Sos Sarjana Sosial Pengajar 

 

 Program PKH ini dilaksanakan Di SMPN 13 Kota Magelang, 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2005/2006, seperti yang dituturkan oleh Kepala 

Sekolah sebagai berikut. 

Lokasi satu-satunya ya di SMPN 13 ini to. When? Kapan pelaksanaannya? 
PKH dilaksanakan pada tahun pelajaran 2005/2006 karena dana BBE 
turunnya juga tahun itu ( KS. 01.31.W.0629-32) 

 

 Pelaksanaan PKH sebagai kunci keberhasilan ditangan pimpinan yaitu 

Kepala Sekolah yang berfungsi sebagai “ The Key Person” di sekolah. Tata cara 
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dan langkah yang bagaimana yang ditentukan Kepala Sekolah akan menjadi 

pedoman berjalannya program. 

 Kepala Sekolah membuat desain pelaksanaan bersama dewan guru yang 

terbentuk dalam team work. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:                

(1) Persiapan pelaksanaan program PKH dengan langkah-langkah identifikasi 

kebutuhan, identifikasi sumberdaya,penyususnan program,pengorganisasian 

pelaksanaan program, dan kesepakatan kerjasama dengan mitra program. 

sosialisasi, (2) orientasi  (3) pebelajaran, (4) evaluasi dan (5) tindak lanjut.(dok. 

Laporan PKH SMPN 13 Kota Magelang) 

    Secara lengkap reduksi data dari hasil penelitian tentang perencanaan 

kecakapan vokasional sebagai berikut: 

 

  Tabel 4.6 REDUKSI DATA Planning PKH 
Pl. PKH. 33.02 

 

Penuturan informan tentang planning PKH 
Coding Informan penuturan 

Pl - PKH Kepala 
Sekolah 

Langkah-langkah sebagai berikut:1. What? Apa 

yang akan dikerjakan. Disini saya musyawarah 

bersasama guru-guru, komite dan wali siswa 

sebagai langkah sosialisasi, hasilnya PKH yang 

disepakati yaitu aneka macam souvenir dari 

fiber glass. 2.  Whay? Mengapa itu dikerjakan? 

Ini menyangkut dasar pertimbangan. Dari hasil 

saran-saran dan petunjuk dari beberapa pihak 
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yaitu bahwa souvenir dari fiber glass baru 

ngetren dan cara serta bahan mudah di dapat. 

3.  Who? Siapa yang mengerjakan? Kalau ini 

jelas menyangkut personal. Jadi saya bentuk 

tim work yang terdiri dari Ketua yaitu Bapak 

Wismo Saptono, S.Pd, Sekretaris Bapak Drs. 

Parjopo, bendahara Ibu Darningsih dan staff 

pengajar. Ada kok susunannya  nanti bisa minta 

Pak Parjopo saja. 4.  Where? Di mana 

pelaksanaan PKH? Lokasi satu-satunya ya di   

SMPN 13 ini to. 5.  When? Kapan 

pelaksanaannya? PKH dilaksanakan pada tahun 

pelajaran 2006/2007 karena dana BBE 

turunnya juga tahun itu 6.   How? Bagaimana 

mengerjakannya? Saya bersama teman-teman 

mendesain pembelajaran PKH dengan selalu 
saya pantau. Trus melaksanakan serta kami 
evaluasi bersama ( Ks.01.31.W.06.15-35) 

 Guru 2 Dalam perencanaan Belaiau menawarkan 

materi apa yang akan dilaksanakan, apa 

pertimbangannya (untung/ruginya), dimana 

kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, kapan 

akan dimulai dan bagaimana melak       

sanakannya. Semua ini dimusyawarahkan 
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bersama-sama.  Materi yang disepakati 

bersama yaitu aneka macam souvenir dari fi     

berglass, dengan pertimbangan bahan mudah 

didapat dan ketrampilan disenangi siswa karena 

baru tren souvenir dari fiber glass, kegia       

atan dilaksanakan dalam tahun ajaran 

2006/2007, dengan pelaksanaan terintegrasi 

dengan pembelajaran. Kita juga buar RPP nya   

lho, Pak! Silahkan Bapak lihat RPP kami nanti. 

 Kepala Sekolah selalu membimbing dan 

mengarahkan agar pelaksana   bisa efektif dan 

efisien dengan memberikan pembagian tugas 

kepada    kami, nanti pembagian tugas ada bisa 

Bapak kutip(Gr.022.31. W.05.41-55) 

 
 

4.2. Organizing Pendidikan Kecakapan Vokasional 

 Program pendidikan yang berorientasi PKH dilaksanakan dengan jalur  

terintegrasi dengan mata pelajaran. Aspek-aspek kecakapan hidup dimasukan ke 

dalam implementasi suatu mata pelajaran, tentunya disesuaikan dengan indikator 

dan standar kompetensi yang ada. Pendidikan dilaksanakan dengan merefleksi 

berbagai kecakapan yang ada di masyarakat atau yang sedang berkembang di 

masyarakat. Hal tersebut dilakukan Kepala Sekolah sebagai langkah forcasting, 
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sebagai langkah antisipasi untuk mencapai tujuan utama. Langkah yang paling 

awal adalah sosialisasi program. 

Sosialisasi program yang menjadi sasaran adalah: 

1. Guru dan Karyawan dengan : materi: a) Dana PKH, b) Pelaksanaan PKH, c) 

Tim PKH. Adapun tujuan: a) transparasi, b) Guru dan Karyawan mendukung 

program,  c) menentukan siswa peserta program.  Waktu: Sabtu 10 Desember 

2005 

2. Orang Tua/ Wali Murid. Materi :  a) Dana PKH, b) Pelaksanaan PKH,         

c) Siswa peserta PKH. Dengan tujuan: a) transparasi, b) Orang tua/wali murid 

mendukung program, c) orang tua/wali murid memberi masukan, d) Orang 

tua.wali murid memantau siswa. Waktu pelaksanaan: 4 Maret 2006  

   Hasil sosialisasi adalah: (1) guru dan karyawan mendukung program,       

(2) Guru dan karyawan memberi masukan, (3) Guru dan karyawan memberikan 

data siswa, (4) Orang tua/wali murid mendukung program, (5) Orang tua/wali 

murid memberi aneka masukan, (6) Orang tua/wali murid memantau siswa 

Kepala Sekolah mengadakan orientasi program. Orientasi progran dengan 

materi: (1) Wawasan PKH, (2) Pelaksanaan PKH, (3) Tindak lanjut PKH. 

Pelaksanaan PKH oleh TIM. Waktu orientasi yakni pada tanggal 15 Februari 

2006. Peseeta yang hadir 37 orang. 

Kondisi pra orientasi bahwa wawasan siswa tentang fiberglass masih sempit, 

minat siswa belum tergali, siswa belum tertarik dengan program. Sedangkan 

keadaan pasca orientasi, wawasan siswa tentang fiberglass terbuka luas, minat 

siswa mulai tampak, dan siswa sangat tertarik dengan program.  
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Selain cara di atas Kepala Sekolah melaksanakan kerjasama dengan tim ahli 

agar tujuan benar-benar tercapai. Tujuan utama PKH adalah menyiapkan peserta 

didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup dan terampil menjaga kelangsunga 

hidup dan perkembanganya di masa mendatang (Depdiknas,2005:3) yang 

disangatkan oleh reduksi data / tuturan berikut. 

 

Tabel 4.7. penuturan tentang organizing PKH 

Coding Informan Penuturan 
Or-
PKH 

Kepala 
Sekolah 

1.Forcasting. Yaitu antisipasi yang kami siapkan 

untuk mencapai  tujuan yakni dengan konsultasi tim 

ahli, kunjungan/studi banding, pemberian wawasan 

ke siswa tentang fiberglass terbuka  luas.Cara 

pemasaran hasil 

2. Objektive. Tujuan PKH diterapkan di SMPN 13 

ini adalah agar siswa-siswi di sini mampu, sanggup, 

dan terampil menjaga kelangsungan hidupnya 

apalagi menghadapi masa yang akan datang. Siswa 

agar mampu mengembangkan potensi dirinya 

3. Proseduring. Garis kebijakan yang kami tempuh 

adalah: (1)mengintegrasikan PKH ke dalam setiap 

mata pelajaran (2) berdiri    sendiri sebagai mata 

pelajaran ketrampilan. Untuk kami cenderung 

kebijakan yang ke dua yang kami laksanakan 
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sedangkan yang pertama sebatas memotivasi siswa 

agar melaksanakan PKH dengan sungguh-sungguh. 

4. Budgeting. Penetapan anggaran untuk PKH di 

sekolah kami dengan anggaran BBE sebesar 

32.626.900 rupiah. Arsip laporan juga ada silakan 

bapak lihat nanti di catatan Bu Darningsih 

(Ks.01.31.W.07. 15-31) 

 
 Guru 2 Forcasting. Yaitu Kepala Sekolah menentukan 

antisipasi yang siapkan untuk mencapai tujuan 

yakni dengan konsultasi tim ahli,kunjungan/studi 

banding, pemberian wawasan ke siswa tentang fiber 

glass terbuka luas.Cara pemasaran hasil. Objektive. 

Tujuan PKH diterapkan di SMPN 13 ini adalah agar 

siswa-siswi di sini mampu, sanggup, dan terampil 

menjaga kelangsungan hidupnya apalagi 

menghadapi masa yang akan datang Siswa agar 

mampu mengembangkan potensi dirinya

 Proseduring. Garis kebijakan yang ditempuh 

adalah: (1)mengintegrasikan  PKH ke dalam setiap 

mata pelajaran (2) berdiri sendiri sebagai mata 

pelajaran ketrampilan. Untuk kami cenderung 

kebijakan yang ke dua yang kami laksanakan 
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sedangkan yang pertama     sebatas memotivasi 

siswa agar melaksanakan PKH dengan  sungguh-

sungguh. Budgeting. Penetapan anggaran untuk 

PKH di sekolah kami ini kebetulan saya 

bendaharanya dengan anggaran BBE sebesar 

32.626.900 rupiah. Ini Pak buku keuangannya, 

Bapak boleh membaca karena kita menerapkan 

prinsip transparasi (Gr.021.31.W.12. 35-52) 

 
 

Prosedur yang dilaksanakan dalam implementasi PKH meliputi hal-hal: 

(1) Mempelajari kurikulum mata pelajaran, (2) memetakan kecakapan hidup 

dalam setiap Kompetensi Dasar, (3) Mengembangkan silabus, (4) membuat 

skenario pembelajaran. Semua terdapat pada RPP yang disusun oleh para 

pengajar.  

Materi litas kurikulum yang terkait dengan PKH sebagai berikut:             

(1) mempunyai ide gagasan membuat aneka kerajinan souvenir, (2) membuat 

gambat sketsa/desain aneka kerajinan souvenir, (3) membuat aneka model 

souvenir, (4) mengenal alat dan bahan kerja, (5) merencanakan perbandingan 

campuran bahan untuk membuat cetakan, (6) membuat cetakan untuk pembuatan 

aneka kerajinan souvenir fiberglass, (7) mencetak anake kerajinan souvenir,       

(8) melaksanakan pekerjaan akhir/finishing dengan pewarnaan dan penambahan 

aksesoris, (9) melaksanakan pengemasan hasil produksi, (10) mengomunikasikan 

hasil pembuatan souvenir secara lisan maupun tulisan, dan (11) mengevaluasi 
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hasil pembuatan souvenir dengan menggunakan daftar pemeriksaan untuk 

memperoleh umpan balik guna penyempurnaan produksi. 

Pemetakaan kecakapan hidup dalam setiap Kompetensi Dasar dalam 

silabus yang dilaksanakan dalam PKH sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel. 4.8 pemetaan Kompetensi Dasar dalam silabus PKH 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 
1.mempunyai ide 
gagasan membuat 
aneka kerajinan 
souvenir 

• mampu mencari 
ide/gagasan aneka 
kerajinan souvenir 

• mampu mengembang 
   kan ide 

• pengertian 
     souvenir 
• jenis-jenis souvenir 
• bentuk dan fungsi 

souvenir 
 
 

2membuat gambat 
sketsa/desain aneka 
kerajinan souvenir, 

• mampu merancang 
produk sederhana, mulai 
dari mengorganisasi alat 
dan bahan sesuai dengan 
kebutuhannya terdiri 
dari: 
a. membuat sketsa 
b. menentukan langkah 

kerja  

o  Prinsip-prisip disain 
dasar  
o  Teknik menggambar 
sketsa  

3. membuat aneka 
model souvenir 

• mampu menentukan 
bahan yang tepat untuk 
membuat sutau produk 

• mampu menentukan 
langkah membuat model 
dengan urutan logis 

• mampu membuat model 
dengan langkah 
logis,hasil rapi, halus, 
sesuai ukuran dan dapat 
difungsikan dengan baik 

o  Pengetahuan alat/ 
bahan membuat model  
o  Langkah-langkah 
kerja membuat model  
o Teknik membuat 
model   

4. mengenal alat dan • mampu menentukan  o Pengetahuan bahan 
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bahan kerja bahan yang tepat untuk 
membuat sutau produk 

• mampu menentukan alat 
kerja yang baik 

• dengan baik 

asal  
o Pengetahuan alat 
kerja dan  
penggunaannya dengan 
baik  

5. merencanakan 
perbandingan 
campuran bahan 
untuk membuat 
cetakan 

• mampu menentukan 
jenis bahan yang tepat  

• mampu membuat ukuran 
perbandingan campuran 
bahan dengan tepat 

 

o Pengetahuan jenis-
jenis bahan 
o Komposisi bahan 

6. membuat cetakan 
untuk pembuatan 
aneka kerajinan 
souvenir fiberglass, 

• mampu menentukan 
bahan yang tepat  

• mampu menentukan 
langkah membuat 
cetakan dengan urutan 
logis 

• mampu membuatc 
etakan dengan langkah 
logis,hasil rapi, halus, 
sesuai ukuran dan dapat 
difungsikan dengan baik  

 

o Pengetahuan bahan 
membuat cetakan 
o Langkah-langkah 
membuat cetakan  
o Teknik mencetak  

7. mencetak anake 
kerajinan souvenir, 

• mampu menentukan 
bahan yang tepat  

• mampu menentukan 
perbandingan bahan 
yang tepat 

• mampu mencetakan 
dengan langkah 
logis,hasil rapi, halus, 
sesuai rancangan  

 

o Pengetahuan bahan 
asal  
o Pengetahuan 
komposisi bahan  
o Langkah-langkah 
kerja mencetak  
o Teknik mencetak  

8. melaksanakan 
pekerjaan akhir/ 
finishing dengan 
pewarnaan dan 
penambahan 
aksesoris, 

• mampu menentukan 
bahan yang tepat  

• mampu menentukan 
perbandingan bahan 
yang tepat 

• mampu memetukan 
aksesoris pendukung 

• mampu mewarnai 
 

o Jenis-jenis bahan 
pewarnaan 
o Aneka macam 
aksesoris 
o Teknik pewarnaan 
 

9. melaksanakan 
pengemasan hasil 
produksi 

• mampu menentukan 
bahan yang tepat  

• mampu mengemas hasil 

o Jenis-jenis bahan 
kemasan 
o Teknis pengemasan  
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produksi  
 

10. mengomuni 
kasikan hasil 
pembuatan souvenir 
secara lisan maupun 
tulisan, 

• mampu memamerkan 
dan mempromosikan 
produk souvenir kepada 
sesama siswa,teman 
sejawat, guru, orang tua, 
saudara dan masyarakat 
umum baik secara lisan 
maupun tulisan  

 

o Pengetahuan pameran 
dan promosi 
o penggunaan 
bahan/alat 
o teknik pameran dan 
promosi 

11. mengevaluasi 
hasil pembuatan 
souvenir dengan 
menggunakan daftar 
pemeriksaan untuk 
memperoleh umpan 
balik guna 
penyempurnaan 
produksi. 
 

• mampu menganalisis 
kelebihan dan 
kekurangan souvenir 
yang dibuat dan 
merekomendasikan 
perbaikan secara lisan 
dan tulisan 

 

o Pengetahuan evaluasi 
produk 
o Analisa produk  

 

Salah satu contoh skenario pembelajaran sebagi berikut 

SKENARIO PEMBELAJARAN 
(dok.adm.guru SMPN 13 magelang) 

 
Nama Sekolah  : SMPN 13 Magelang 

Jenis Ketrampilan : Kerajinan aneka souvenir fiberglass 

Waktu                  : Teori  : 4  X 45 menit 

      Praktek : 4 X 60 menit 

Standar Kompetensi : Kecakapan yang terkait dengan bidang pekerjaan 

pembuatan berbagai macam kerajinan souvenir fiberglass 

antara lain hiasan kulkas, kuncir rambut, papan nama, 

gantungan kunci yang terdiri dari kecakapan vokasional 

dasar dan kecakapan vokasional penunjang 

A. Kompetensi Dasar 

Membuat ambar sketsa (desain) aneka macam souvenir 

B. Indikator Keberhasilan 
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• mampu menggunakan alat kerja 

• mampu merancang produk sederhana terdiri dari 

a. membuat sketsa 

b. menentukan langkah kerja 

C Strategi Pembelajaran  

 

 

 

 

4) Alat Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

5)Uraian Pembelajaran  

a. guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyamakan persepsi 

tentang pentingnya desai 

a. input materi tentang desain dasar, dan dilanjutkan dengan tanya jawab 

b. penjelasan tentang fungsi alat/bahan, demontrasi penggunaan alat dan 

bahan, siswa mencoba dan dilanjutkan tanyajawab 

c. penjelasan prinsip-prinsip membuat desain, membimbing siswa dalam 

melakukan braimsorming dalam menghimpun ide-ide produk 

penetapan bentuk produk 

d. menyediakan alat gambar, meminta siswa membuat gambar 

sketsa/desain macam souvenir 

e. Simpulkan hasil pembelajaran, beri pengayaan dan proses 

pembelajaran 

D. Materi Pembelajaran 

Pendahuluan 
• tujuan 
• Penyamaan 

persepsi 

Penutup Menggambar 
sketsa 

Merancang gambar 
sketsa 

Alat/bahan membuat 
sketsa 

Pengetahuan 
desain dasar : input 
materi, tanya jawab 
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a. Uraian Materi 

Pengetahuan alat/bahan kerja 

Prinsip-prinsip desain dasar 

Teknik menggambar sketsa/gambar 

b. Alat dan Bahan 

Alat : pensil, pewarna 

Bahan : Buku gambar A3 

c. Langkah Kerja 

Guru menjelaskan : 

• fungsi alat kerja 

• prinsip-prinsip desain 

• teknik membuat sketsa 

• cara mewarnai 

• Guru mendemontrasikan cara menggambar sketsa 

• Guru mendemontrasikan cara mewarnai 

Mengetahui    Magelang, Desember 2005 

Kepala SMPN 13 Magelang       Guru Ketrampilan 

 

Drs. Bambang Sumantri  Wismo Saptono, S.Pd 

NIP 131930496   NIP 132165836 

 

 

Pada tahap schedule atau waktu pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup 

dengan kecakapan ketrampilan aneka macam souvenir dari fiber glass 

dilaksanakan pada tahun pelajaran 2005/2006. Secara terperinci peneliti 

lampirkan, sedangkan secara garis besar  pelaksanaan sebagai berikut. 
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Tabel 4.9. Waktu Pelaksanaan PKH 

No Pelaksanaan Kegiatan Waktu 
A Persiapan 

(1) Identifikasi kebutuhan 
(2) identifikasi sumber daya 
(3) penyususnan program 
(4) pengorganisasian pelaksana program 
(5) kesepakatan kerjasama dengan mitra 

   (6)  penjaringan peserta program 

Maret 2005 

B Sosialisasi 
3. lingkup internal 

4. lingkup ekternal 
5.  

April 2005 

C Orientasi 
1. pengarahan umum 
2. siswa peserta PKH 

 

Mei 2005 

No Pelaksanaan Kegiatan Waktu 
D Pembelajaran 

1. Pra pembelajaran 
1.1 penyiapan jadwal dan metode 
1.2 penyiapan bahan, alat dan tempat 

2. Proses pembelajaran 
        2.1. penyampaian teori 
        2.2.pelaksanaanpraktik/pemanfaatan produk 

3. Akhir pembelajaran 
       3.1.  evaluasi pokok bahasan 
       3.2. evaluasi semester 
       3.3. evaluasi akhir 

Juli 2005 s/d juni 2006 

E Evaluasi dan Tindak lanjut 
1. Evaluasi program kegiatan 

1.1. evaluasi tahap I 
1.2. evaluasi tahap II 

 2. Penyususnan rencana tindak lanjut 

 
 
Desember 2005 
Juni  2006 
Juli 2006 

F Pelaporan 
1. penyususn laporan kegiatan dan 

keuangan tengah tahun 
2. penyusunan laporan pelaksanaan 

kegiatan dan keuangan akhir tahun 

 
Tidak terlaksanan 
 
Juni 2006 

 

PKH dilaksanakan dengan anggaran program BBE sebesar 

Rp.32.626.900,00, yang diterimakan pada tanggal 2 bulam Maret 2006 dan buku 
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kas ditutup pada tanggal 30 Juni 2006 dan didapat dalam kas uang tunai 

Rp.500,00 (lima ratus rupiah).Berikut tabel rincian anggarannya 

Tabel 4.10. Rincian Anggaran PKH (dok. Keu.SMPN 13 Magelang)  
no Uraian Pemasukan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

1 Terima Dari BBE 30.000.000 - 

2 Belanja alat-alat kegiatan PKH  2.757.500 

3 Terima PPh/PPN belanja Kegiatan PKH 228.300  

4 Setor PPh/PPN belanja kegiatan PKH  228.300 

5 Belanja alat-alat kegiatan PKH  2.204.000 

6 Terima PPh/PPN belanja Kegiatan PKH 230.500  

7 Setor PPh/PPN belanja kegiatan PKH  230.500 

8 Belanja alat-alat kegiatan PKH  16.860.000 

no Uraian Pemasukan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

9 Terima PPh/PPN belanja Kegiatan PKH 1.375.600  

10 Setor PPh/PPN belanja kegiatan PKH  1.375.600 

11 Belanja alat-alat kegiatan PKH  518.000 

12 Belanja alat-alat kegiatan PKH  5.570.000 

13 Terima PPh/PPN belanja Kegiatan PKH 582.000  

14 Setor PPh/PPN belanja kegiatan PKH . 582.000 

15 Belanja alat-alat kegiatan PKH  1.440.000 

16 Terima PPh/PPN belanja Kegiatan PKH 150.500  

17 Setor PPh/PPN belanja kegiatan PKH  150.500 

18 Transport tenaga ahli PKH  650.000 

  32.626.900 32.626.400 

  0 0 

  32.626.900 32.626.400 

   500 
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4.3. Actuating Pendidikan Kecakapan Vokasional 

 Tahap pelaksanaan berintikan pada penggerakan manusia untuk 

melaksanakan kerja mencapai tujuan PKH. Aktivitas yang terdiri dari atas 

bimbingan (direkting), pengkoordinasian (coordinating), dan pembuatan 

keputusan (decision making) .  

Direkting,  Kepala Sekolah selaku manajer memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada pelaksana PKH. Kepala Sekolah selalu memberi motivasi 

serta semangat kepada team work,membagi tugas sesuai denga fungsinya untuk 

mencapai tujuan. Pengarahan baik secara langsung maupun tidak langsung 

dilakukan oleh Kepala Sekolah. Pengarahan secara langsung seperti bimbingan, 

arahan yang disampaikan dalam kegiatan rapat-rapat dan supervisi, sedangkan 

pengarahan tidak langsung Kepala Sekolah menyerahkan kepada pengajar ahli 

yakni guru ketrampilan di SMP 13 yaitu Bapak Wismo Saptono,S.Pd. Bapak 

Wismo Saptono,S.Pd bekerja sama dengan seorang ahli fiberglass yaitu Bapak 

Mistarom yang sebelumnya didahului dengan kontrak kerja. Kontrak kerja atau 

bentuk kerja sama dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, yang dibuat pada 

tanggal 19 Januari 2005. dalam kesepakatan pihak I Bapak Wismo Saptono dan 

pihak II Bapak Mistarom. Bapak Mistarom bertindak atas nama Usaha Mandiri. 

Kedua pihak bersepakat melakukan kerjasama dalam melaksanakan Program 

PKH Pra Vokasional bidang ketrampilan Aneka Macam Kerajinan Souvenir 

Fiberglass dengan ketentuan sebagai berikut, (1) pihak pertama berkewajiban 

menyiapkan siswa dan memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan program, (2) pihak kedua memberikan pembelajaran/pelatihan 
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ketrampilan yakni: (a) pengenalan alat dan bahan kerja, (b) merencanakan 

perbandingan campuran bahan, (c) membuat cetakan, (d) mencetak dan               

(e) finishing. 

Coordinating, Kepala Sekolah berusaha menyatukan dan menyelaraskan 

team work agar bekerja sebagaimana mestinya untuk pencapaian tujuan. Langkah-

langkah yang ditempuh Kepala Sekolah dengan mengadakan pertemuan-

pertemuan berkala, membuat kesepakatan kerja, serta memberikan peringatan jika 

ada salah persepsi antar personal. 

Persamaan persepsi dalam tim sangat penting, langkah inipun ditempuh 

oleh panitia yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006, yang 

dihadiri semua pengurus yang berjumlah 9 orang. Koordinasi pembelajaran PKH 

dilakukan oleh pengurus pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2006 juga dihadiri 

semua pengurus. Koordinasi pembelajar menghasilkan jadwal pembelajaran 

sebagai berikut 

Tabel 4.11  Jadwal Pembelajaran  
Pembuatan Souvenir dari Fiberglass 

Tanggal Waktu Materi Pamong 
21 Febuari 2006 13.45 – 15.15 Kewirausahaan Drs. Bambang Sumantri   
23 Febuari 2006 13.45 – 15.15 Desain Wismo  Saptono, S.Pd. 
25 Febuari 2006 13.45 – 15.15 Modeling Muhammad Munir 
28 Febuari 2006 13.45 – 15.15 Cetakan Drs. Suryono 

2 Maret 2006 13.45 – 15.15 Produksi Parjopo 
4 Maret 2006 13.45 – 15.15 Finishing  Drs. Pudji Yuwono 
7 Maret 2006 13.45 – 15.15 Pengemasan  Wiwin Puji Mulyani, S.Sos. 
9 Maret 2006 13.45 – 15.15 Pameran dan 

Promosi  
Dini Wirianti, S.Pd.  

Kehadiran para pamong juga dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir 

di setiap pertemuan. Daftar hadir terlampir. 

 



83 

 

Decision making, Kepala Sekolah dalam membuat putusan dalam segala 

langkah selalu meminta pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait dengan 

kegiatan PKH. Dasar masukan serta tanggapan mitra kerja yang terhimpun dalam 

team work Kepala Sekolah bisa memilih dari alternatif permasalahan yang ada 

dan timbul dalam proses pelaksanaan PKH. Semua data di atas didukung dari 

reduksi tentang tuturan actuating PKH yang dilaksanakan di SMPN 13 Magelang 

senagai berikut. 

 

Tabel. 4.12. Reduksi Tuturan Actuating PKH 
 

Penuturan tentang actuating PKH 

 
Coding Informan Penuturan 
Ac. 

PKH 

Kepala 
Sekolah 

Dalam tahap ini saya melakukan tiga hal yaitu: 

1. Direkting. Saya selalu mengadakan pengarahan 
dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara langsung saya menangani sendiri 

bimbingan tersebut dan secara tidak langsung saya 

mengajak mereka studi banding sehingga mere     

ka mendapat bimbingan dati tim ahlinya. 

2. Coordinating. Saya membentuk tim work 

lengkap dengan pembagian tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Setiap waktu tim ini saya 

kumpulkan untuk evaluasi proses pelaksanaan 

PKH. Upaya ini untuk menghindari munculnya 
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masalah/hambatan, tetapi yang namanya hambatan 

ada saja 

3  Decision. Kalau sudah ada hambatan muncul 
mau tidak mau ya  saya harus ambil alternatif 
penyelesaian. Salah satu cara ampuh dengan 
kompromi dalam tim work tersebut 
(KS.01.31.W.08. 11-24) 

 Guru 2 Pada awal KS  selalu mengadakan pengarahan dan 

bimbingan   baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara langsung. KS menangani sendiri 

bimbingan tersebut ,secara tidak  langsung saya 

mengajak kita melakukan studi banding sehingga 

kita mendapat bimbingan dati tim, selanjutnya. KS 

membentuk tim work lengkap dengan pem bagian 

tugas yang menjadi  tanggung jawabnya. Setiap 

waktu tim oleh KS selalu dievaluasi, dikumpulkan 

untuk evaluasi proses pelaksanaan PKH. Jika  

muncul masalah/hambatan, langsung diselesaikan.  

( Gr.022.31.W.11. 12-20) 
  

4.4. Controlling Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Vokasional 

 Aktivitas akhir dalam sebuah manajemen adalah pengontrolan yang 

dilaksanakan pada proses pelaksanaan PKH maupun setelah pelaksanaan PKH. 

Aktivitas  pada tahap ini antara lain: (1) penentuan standart atau ukuran baku, 

(2)mengadakan pengukuran atau penilaian terhadap pekerjaan yang telah dan 

sedang berlangsung, (3) membandingkan pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran 
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baku untuk mengetahui kesesuaian (keberhasilan) dan penyimpangannya, 

(4)mengadakan perbaikan terhadap penyimpangan yang muncul. 

 Ukuran baku yang menjadi standar dalam pelaksanaan PKH di SMPN 13 

Magelang adalah sebagai berikut 

Tabel 4.13. Standart Baku PKH (dok.Lap.SMPN 13 Magelang) 

No Kompetensi Dasar Indikator Keberhasilan 
1 Mempunyai ide gagasan 

membiat aneka kerajinan 
souvenir 

 Mampu mencari ide/gagasan aneka 
kerajinan souvenir 

 Mampu mengembankan ide 
2 Membuat gambar 

sketsa/desain aneka 
macam souvenir 

 Mampu merancang produk sederhana 
mulai dari mengorganisasi alat dan bahan 
sesuai kebutuhan terdiri dari: (a) membuat 
sketsa, (b)menentukan langkah kerja 

3 Membuat model aneka 
macam souvenir 

 Mampu menentukan bahan yang tepat 
 Mampu menentukan langkah kerja 

membuat model dengan lankah logis 
 Mampu membuat model dengan langkah 

logis,hasil rapi,halus sesuai ukuran dan 
dapat difungsikan dengan baik  

4 Mengenal alat dan bahan 
kerja 

 Mampu menentukan alat/bahan yang tepat 
untuk membuat produk 

 Mampu mengunakan alat kerja dengan 
baik 

5 Merencanakan 
perbandingan campuran 
bahan untuk membuat 
cetakan 

 Mampu membuat ukuran perbandingan 
campurab bahan yang tepat 

6 Membuat cetakan untuk 
pembuatan kerajinan 
aneka macam soyvenir 
fiberglass 

 Mampu menentukan bahan yang tepat 
 Mampu menentukan langkah membuat 

cetakan dengan urutan logis 
 Mampu membuat cetakan souvenir dengan 

urutan logis,hasil rapi,halus sesuai ukuran 
dan dapat difungsikan dengan baik 

 
 
 
 

7 Mencetak aneka 
kerajinan souvenir 
fiberglass 

 Mampu menentukan bahan yang tepat 
 Mampu melakukan perbandingan 

campuran bahan 
 Mampu menentukan langkah kerja 
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mencetakan dengan urutan logis 
 Mampu mencetak souvenir dengan urutan 

logis,hasil rapi,halus sesuai ukuran dan 
dapat difungsikan dengan baik 

8 Melaksanakan pekerjaan 
akhir/finishing dengan 
pewarnaan dan 
penambahan aksesoris 

 Mampu menentukan bahan pewarna 
 Mampu menentukan aksesoris pendukung 
 Mampu mewarnai 

9 Melaksanakan 
pengemasan hasil 
produksi 

 Mampu menentukan bahan yang tepat 
 Mampu mengemas hasil produksi 

10 Mengkomunikasikan 
hasil pembuatan souvenir 
secara lisan dantulisan 

 Mampu memamerkan dan 
mempromosikan produk souvenir kepada 
sesama siswa,teman 
sejawat,guru,orangtua.saudara dan 
masyarakat umum baik secara lisab 
maupun tulisan 

11 Pembuatan souvenir 
dengan menggunakan 
daftar pemeriksaan untuk 
memperoleh umpan balik 
guna penyempurnaan 
produk 

 Mampu mengevaluasi kelebihan dan 
kekurangan souvenir yang dibuat dan 
merekomendasikan perbaikan secara lisan 
maupun tulisan. 

 

 Kepala Sekolah selalu membimbing dan mengawasi pelaksanaan 

pengukuran atau penilaian dilakukan baik penilaian proses dan penilaian akhir. 

Para pengampu/pengajar membuat alat evaluasi sesuai aspek dan indikator yang 

sesuai dengan standar baku. Guru pengampu membuat alat penilaian. Sebagai 

contoh alat penilaian yang sesuai dengan skenario pembelajaran yang ditampilkan 

pada bab IV ini sebagai berikut 

Tabel 4.14. Penilaian 

Aspek Indikator Pelaksanaan  Jenis 
evalusi 

1. Kesadaran 
Diri 

 mampu bertukar informasi 
mampu menerima perbedaan dalam 
kelompok 

Strategi 1& 2 
Strategi 2 

Cek list 
Cek list 

2. Berfikir  mampu bertanya dan berdiskusi 
 mampu mengungkapkan 

Strategi 2 
Strategi 3 

Essay 
Essay 
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gagasan atau ide 
 mampu membuat keputusan 

Strategi 3 
 

Essay 
 

3. Komunikasi  mampu menyiaokan pertanyaan 
 mampu kontak mata tanpa rasa 

takut 
 mampu berbicara dengan forum 
 mampu menekan gagasan 
 mampu berkomunikaso 

Strategi 1&2 
Strategi 2&3 
 
Strategi 3 
Strategi 3 
Strategi 3 

Tes 
perbua 
tan 

 

 Kegiatan menbandingkan hasil kerja dengan ukuran baku dilaksanakan 

oleh guru pengajar dan hasil langsung dilaporkan ke Kepala sekolah. Hasil 

laporan ini dipergunakan oleh Kepala Sekolah untuk menganalisa keberhasilan 

dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH. 

 Dasar analisis evaluasi sebagai contoh dari pertemuan pada skenario 

pembelajaran di atas, dari 37 siswa rata-rata hasilnya baik dengan rincian hasil 

cukup 17 anak dan baik 20 anak. Dari data yang terhimpun dari dokumen laporan 

PKH SMPN 13 Magelang menunjukkan pelasanaan PKH tergolong berhasil. 

Keberhasilan tersebut dilihat dari ketercapaian indikator yang telah ditetapkan 

pada ukuran baku. Secara lengkap hasil evalusi sebagai berikut 

4. 15 Tabel Hasil Evaluasi PKH 

no Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Marvina S B B B B B B B B B B B 
2 Lia Puspita  B B B B B B B B B B B 
3 Cristi W B B B B B B B B B B B 
4 Ardhi SM B B B B B B B B B B B 
5 Pandu A B B C B B B C B C B B 
6 Yonas PK C C C C C C C C C C C 
7 Lilik S C C C C C C C C C C C 
8 Armi K C C C C C C C C C C C 
9 Fiska T B B C B B B C B C B B 
10 Anis CP B B B B B B C B B B B 
11 Eko GP C C C C C C B C C C C 
12 Riyanto B B C B B B C B C B B 
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13 Tri A B B C B B B C B C B B 
14 Imam R B B C B B B C B C B B 
15 Franklin S B B B B B B C B B B B 
16 Novi FL C C B C C C B C B C C 
17 Siti A C C B C C C B C B C C 
18 Septi DN C C C C C C B C C C C 
19 Siti Z C C C C C C C C C C C 
20 Gagak SA C C B C C C C C B C C 
21 Yosen L C C B C C C B C B C C 
22 Susiani B B B B B B B B B B B 
23 Ragil S C C C C C C B C C C C 
24 Dwi Puji C C B C C C C C B C C 
25 Asri H B B C B B B B B C B B 
26 Ayu F C C C C C C C C C C C 
27 Rizki R B B B B B B C B B B B 
28 Dandi K C C B C C C B C B C C 
29 Dewi AS B B B B B B B B B B B 
30 Heri A C C B C C C B C B C C 
31 Rohati N B B B B B B B B B B B 
32 Rajid BS B B B B B B B B B B B 
33 Sariyadi B B C B B B B B C B B 
34 Agung A B B C B B B C B C B B 
35 Nur H B B C B B B C B C B B 
36 Dartini C C B C C C C C B C C 

 

 Penilaian meliputi: (1) penggunaan ide/gagasan, (2)teori desain dan sketsa, 

(3) membuat gambar sketsa, (4) teori model, (5) membuat model, (6) pengetahuan 

alat dan campuran bahan, (7) membuat cetakan I (8) mencetak 1, (9) mencetak 2, 

(10) mencetak 3, (11) mencetak 4,   

Keberhasilan program PKH mengimbas kepada keberhasilan peserta PKH 

pada Ujian Nasional. Hasil Ujian Nasional sebagai berikut 

 

Pelaksanaan PKH di SPMN 13  Magelang tidak muncul  penyimpangan 

yang berati. Informasi di atas didukung oleh tuturan sebagai berikut   
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Tabel 4.16 Perolehan Hasil Ujian Nasional 
No Nama Nilai Mapel Jumlah 

B. Indo B.Inggris Matematika
1 Marvina S 9.20 7.40 7.67 24.27
2 Lia Puspita  9.20 5.80 7.33 22.33
3 Cristi W 8.2 7.00 8.67 23.87
4 Ardhi SM 9.20 6.40 7.67 23.27
5 Pandu A 8.80 6.00 9.33 24.13
6 Yonas PK 8.40 7.40 8.33 24.13
7 Lilik S 8.60 4.80 5.67 19.07
8 Armi K 7.20 5.40 4.33 16.93
9 Fiska T 8.40 4.20 7.00 19.60
10 Anis CP 8.00 6.80 5.00 19.80
11 Eko GP 5.00 4.60 5.67 15.27
12 Riyanto 8.60 4.80 5.33 18.73
13 Tri A 7.40 4.80 5.33 17.53
14 Imam R 6.60 4.60 3.00 14.20
15 Franklin S 7.20 6.00 5.00 18.20
16 Novi FL 6.60 4.40 5.00 16.00
17 Siti A 8.00 4.80 4.67 17.47
18 Septi DN 7.60 5.40 5.67 18.67
19 Siti Z 8.00 5.20 4.33 17.53
20 Yosen L 5.00 4.60 3.00 12.60
21 Susiani 6.40 4.20 4.00 14.60
22 Ragil S 5.60 6.00 4.33 15.93
23 Dwi Puji 6.80 5.00 4.33 16.13
24 Asri H 9.00 7.40 8.00 24.40
25 Rizki R 8.80 8.40 8.33 25.53
26 Dandi K 8.40 6.00 7.67 22.07
27 Dewi AS 8.00 5.60 6.33 19.93
28 Heri A 7.40 6.00 6.00 19.40
29 Rohati N 9.4 6.00 7.67 23.07
30 Rajid BS 6.60 5.80 4.33 16.73
31 Sariyadi 7.00 5.60 6.00 18.60
32 Agung A 6.00 4.60 3.67 14.27
33 Nur H 6.40 5.20 3.00 14.60
34 Dartini 7.00 6.40 5.00 18.40

 

 Dalam pelaksanaan Ujian Nasional peserta PKH mengalami penyusutan. 

Pesrta mula-mula 36 siswa. Dalam  Ujian Nasional tinggal 34 siswa. Dua siswa 

keluar  
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Tabel 4..17. Penuturan tentang controling PKH 

 
Penuturan tentang Controling PKH 

coding Informan Penuturan 

Co-PKH Kepala 
Sekolah 

Saya melakukan 4 langkah sebagaiberikut 

1. Penentuan standar baku. Dengan 

menentukan standar baku kita nanti bisa 

mengukur serta menilai keberhasilan kita 

dalam melaksanakan PKH adapun standar baku 

yakni 1)kesadaran diri, 2) kecakapan berfikir 

(merupakan kecakapan personal), sedang    

Kecakapan sosial meliputi 1) kecakapan 

komunikasi, 2) kecakakapan bekerjasama, 

Sedangkan kecakapan hidup spesifik yaitu:     

1) kecakapan akademik dan kecakapan 

vokasional. Secara rincinya ada Pak. Silakan 

pinjam Pak Parjopo 

2. Melakukan pengukuran/membandingkan 

hasil PKH yang dilaksanakan dengan ukuran 

baku yang ada dengan evaluasi untuk me   

ngukur pencapaian indikator. 

3. tindak lanjut dengan menjual/memasarkan 
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produk siswa oleh siswa sendiri 

4. Melakukan perbaikan atas penyimpangan 

yang ada ( KS.01.31.W.09.12-27) 

 
 Guru 1 Ya evaluasi tentang apa yang telah kita 

laksanakan, baik evaluasi program          

maupun evaluasi proses dengan langkah 

sebagai berikut:1. Menentukan standar baku 

yang kita gunakan ini lho standar bakunya       

( menunjukkan dokumen tentang standar baku 

keberhasilan PHK) 2. Membandingkan standar 

baku dengan ketercapaian target nyata 

3 Menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan 
yang ada dan penyimpangan yang terjadi 
termasuk kecil dan Kepala Sekolah langsung 
menanangani dengan musyawarah bersama 
(Gr.021.31.W.12.8-15) 

 Guru 3 kalau standar baku sudah ada patokannya kok 

Pak yaitu: 1) kecakapan  personal terdiri dari: 

(a).kesadaran diri, (b)   kecakapan berfikir, 

sedang 2) Kecakapan sosial meliputi: (a) 

kecakapan komunikasi, (b) kecakapan          

bekerjasama, Sedangkan kecakapan hidup 

spesifik yaitu: kecakapan akademik dan 

kecakapan vokasional, masih ada perinciannya 

Pak silakan Bapak lihat daftar nilai saya ini. 
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Boleh bapak fotokopi kok. 

Langsung kita melaksanakan penilaian dengan 

cara membandingkan situasi kenyataan dengan 

standar baku yang telah kita tetapkan. 

Penyimpangan ada, tapi kecil-kecil misal 
kesalahan siswa dalam mencoba sehingga  
boros bahan. Penyimpangan yang berarti saya 
kira tidak ada. (Gr.023.31.W.10. 12-25) 

 Komite Dan ketika evaluasi di ahkir kegiatan kita juga 
terlibat untuk memberikankritik dan saran, 
untuk tindak lanjut ( Km.04.31.W.13.30-31) 

 

4.5 Kendala yang Muncul dalam Pelaksanaan PKH ( Kecakapan Vokasional) 

 Setiap kegiatan dalam organisasi pasti ada kendala. Kendala kalau tidak 

terkendali akan menjadi konflik. Dalam implementasi PKH di SMPN 13 

Magelang juga menemui kendala hanya saja belum menjadi konflik. Kendala 

yanga ada karena kurangnya kominasi sehingga terjadi beda persepsi. 

 Kendala pelaksanaan PKH di SMPN 13 Magelang antara lain dalam 

penunjukan ketua masih saling tunjuk dan saling menghindar. Kepala Sekolah 

segera tanggap semua dikembalikan ke aturan yang ada bahwa yang menjadi 

ketua program adalah guru ketrampilan di SMP tersebut. Dengan informasi yang 

jelas maka kendalapun segera teratasi. Kendala yang lain masih ada tetapi masuk 

kategori wajar dan bisa teratasi secara langsung. Seperti tuturan berikut 
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Tabel 4.18 Tuturan Kendala PKH 

Coding Informan Penuturan 

Kd-PKH Kepala 
Sekolah 

Tentu ada, tidak ada satu kegiatanpun yang tanpa 
kendala apalagi sesuatu yang baru. Setiap 
tahapan menemui kendala yang berbeda-beda 
tergantung permasalahannya, misalnya tapan 

  perencanaan kendalanya berbeda dengan yang 
ada pada tahap organizing dan seterusnya 
(Ks.01.31.W.04.20-25) 
Contoh hambatan pada planning 

Hambatan pertama karena adanya perbedaan 

individual misal dalam mementukan materi PKH 

saja banyak tarik ulur karena banyaknya       

usulan, menentukan siapa pelaksananya itu juga 

ada kendala ada yang saling tunjuk, wah 

pokoknya ada saja ( Ks.01.31. W.06.40-43) 

 
 Guru 1 Biasa karena kurang paham terjadi perselisihan 

antar personal. Menurut saya komunikasi sangat 

penting diperlukan dalam sebuah organisasi.(Gr 

021.31.W.12.17-18) 

 

 Guru 2 Ada Pak. Dari perencanaan sampai evaluasi 
semua ada kendala yang  muncul, tetapi kendala 
tersebut termasuk ringan, Pak. Kendala yang  
ada muncul karena perbedaan pendapat saja. ( Gr 
022.31 W5.24-26) 

 Guru3 Ada, tapi kecil-kecil misal kesalahan siswa 

dalam mencoba sehingga boros bahan. 
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Penyimpangan yang berarti saya kira tidak ada 

(Gr.023.31.W.10. 24-25) 

 
 

4.6. Solusi Kendala pelaksanaan PKH 

 Kendala bukan dihindari tetapi harus diselesaikan. Kepala Sekolah wajib 

menyelesaikan dengan analisis masalah yang tepat agar dapat memberi terapi 

dengan obat yang tepat pula. Kegiatan serupa pundilakukan oleh Kepala SMP 13 

Magelang dalam menyelesaikan kendala yang muncul. Kendala yang muncul 

dianalisis dan segera diselesaikan. Penyelesaian yang sering dilakukan yaitu 

dengan mengadakan kompromi. Kompromi dilakukan Kepala Sekolah tidak 

hanya artar perseorangan juga perseorangan dengan kelompok. Seperti tuturan 

berikut,  
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 Tabel 4.19 Tuturan Solusi Kendala PKH 
 

Coding Informan Penuturan 

So-Kd-

PKH 

Kepala 
Sekolah 

Pertama-tama saya analisis kendala yang 

muncul dengan mencari penyebabnya kadang 

yang menjadi penyebab munculnya kendala 

adakurangnya komunikasi dan perbedaan 

individu.Langkah kedua kendala yang ada saya 

nilai tingkat kerawanan permasalahan sehingga 

saya tidak salah dalam menyelesaikan kendala 

yang merupakan langkah ketiga penyelesaian 

kendala ( KS.01.31.W.03.27-32) 

 
 Guru 2 Biasanya yang menyelesaikan langsung Kepala 

Sekolah dengan mengadakan kompromi 
sehingga pihak-pihak yang berselisih paham 
bisa mengerti (Gr. 022.31.W.05.28-30) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab V ini dikemukakan simpulan dan saran penelitian. Simpulan dan 

saran berdasarkan temuan dan pembahasan yang ada pada bab IV tentang 

deskripsi hasil penelitian.  

 

5.1. Simpulan 

 Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian maka temuan hasil penelitian 

tentang pelaksanaan PKH di SMPN 13 Magelang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Planning Pendidikan Kecakapan vokasional dengan materi yang 

dilaksanakan kerajinan aneka macam souvenir dari fiberglass. Alasannya cara 

mudah,bahan mudah didapat,dan kerajinan fiberglass disukai masyarakat. Sebagai 

obyek adalah siswa SMPN 13 Magelang kelas 8 sejumlah 37 siswa. Tim pengajar 

guru-guru SMPN 13 Magelang dibantu dengan pemandu ahli sebagai mitra kerja. 

PKH dilaksanakan di SMPN 13 Magelang Jalan Pahlawan No 167 Kecamatan 

Magelamg Utara Kota Magelang. PKH dilaksanakan pada tahun pelajaran 

2005/2006. Kepala Sekolah membuat desain pelaksanaan membentuk  team work. 

Dengan langkah-langkah: (1) identifikasi kebutuhan melalui sosialisasi,    (2) 

orientasi  (3) pebelajaran, (4)evaluasi dan (5) tindak lanjut  

Organizing, dengan. antisipasi  untuk mencapai  tujuan dengan konsultasi 

tim ahli, kunjungan/studi banding, pemberian wawasan ke siswa tentang fiber 

glass terbuka  luas.Cara pemasaran hasil. Tujuan PKH diterapkan di SMPN 13 ini 

adalah agar siswa mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidupnya 

apalagi menghadapi masa yang akan datang. Siswa agar mampu mengembangkan 
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potensi dirinya. Garis kebijakan yang ditempuh adalah: (a) mengintegrasikan 

PKH ke dalam setiap mata pelajaran (b) berdiri    sendiri sebagai mata pelajaran 

ketrampilan. Cenderung kebijakan yang ke dua, sedangkan yang pertama sebatas 

memotivasi siswa agar melaksanakan  PKH dengan sungguh-sungguh. Anggaran 

untuk PKH dar program BBE sebesar 32.626.900 rupiah 

 Actuating, Kepala Sekolah mengadakan pengarahan dan bimbingan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Membentuk tim work lengkap dengan 

pembagian tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan mengambil alternatif 

penyelesaian jika mengalami kendala. Salah satu cara ampuh dengan kompromi 

dalam tim work. 

  Controlling, Kepala Sekolah menentukan standar atau ukuran baku 

dengan menentuka kompetensi dasar dan indikator keberhasilan, Mengadakan 

pengukuran/penilaian baik proses maupun hasil,  Menganalisis evaluasi untuk 

mengetahui keberhasilan dan penyimpangan yang ada, dan mengadakan perbaikan 

atas penyimpangan yang ada srta merencanakan tindak lanjut. 

Kendala dan solusi penyelesaian, Hambatan yang ada perbedaan 

individual yang memicu konflik personal, penyebab konflik karena kurang 

komunikasi, konflik dapat terselesaikan dengan kompromi. 

 

5.2. Saran-Saran 

 Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut: 
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1) Saran bagi sekolah  

1) Guru dalam melaksanaan PKH di sekolah hendaknya kreatif dan 

inovatif agar siswa termotivasi 

2) Komite hendaknya mendukung program PKH di sekolah 

3) Kepala Sekolah dalam memanajemen PKH di sekolah harus 

melaksanakan prinsip manajemen yang matang  

4) Siswa dalam mengikuti PKH di sekolah hendaknya sungguh-sungguh 

karena PKH membekali ketrampilan hidup 

2)     Saran untuk Pembuat Kebijakan Pendidikan 

1) Pendidikan Kecakapan Hidup di sekolah menengah perlu dimasukkan 

dalam kurikulum sekolah 

2) Perlu adanya alokasi dana khusus untuk penyelenggaraan PKH di 

sekolah 

3) Perlu didirikan sekolah kejuruan di tingkat SMP, untuk mendukung 

pendidikan vokasional dasar yang selanjutnya bisa dimantapkan di 

tingkat SMK  
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Lampiran I 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

NO Bidang  Pertanyaan Responden 
1 Keberhasilan 

Pendidikan 

Kecakapan 

Hidup 

1). Bagaimana keadaan awal sekolah 

sebelum dilaksanakan PKH? 

2). Apakah ada keberhasilannya? 

3).Bagaimana upaya untuk mencapai 

keberhasilan? 

4). Apa bukti keberhasilan PKH 

5).Apakah ada kendala-kendala dalam 

melaksanakan PKH? 

6) Jika apa apa dan bagaimana 

mengatasinya? 

Responden 

Utama 

Kepala 

Sekolah 

Triangulasi 

Guru 

Wali Siswa 

2 Planning 7) What? Apa yang dikerjakan? (materi) 

8) Why? Mengapa dikerjakan? (dasar 

pertimbangan) 

9) Who? Siapa yang mengerjakan? 

(personal) 

10) Where? Di mana dikerjakan? (lokasi) 

11) When? Kapan dikerjakan? (waktu) 

12) How? Bagaimana mengerjakan? 

7).Apakah ada kendala-kendala dalam 

melaksanakan PKH? 

Responden 

Utama 

Kepala 

Sekolah 

Triangulasi 

Guru 

Komite 
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 8).Jika apa apa dan bagaimana    

     mengatasinya? 

3 Organizing 11) Bagaimana Forcasting? Apa 

antisipasi yang disiapkan untuk 

menjangkau tujuan ke depan? 

12) Bagaimana Objective? Apa tujuan 

Utama PKH? 

13) Bagaimana Proseduring? Garis 

kebijakan yang bagaimana yang ditempuh? 

14) Bagaimana Schedule? Bagaimana 

Jadwal rincian per kegiatan? 

15) Bagaimana Budgetting? Bagaimana 

penetapan anggaran yang diperlukan? 

   6).Apakah ada kendala-kendala dalam 

melaksanakan kegiatan ini? 

 7) Jika apa apa dan bagaimana 

mengatasinya? 

Responden 

Utama 

Kepala 

Sekolah 

Triangulasi 

Guru 

4 Actuating 7) Bagaimana Direkting? Apakah ada 

pembimbingan dan pengarahan yang 

dilakukan Kepala Sekolah? 

8) Bagaimana Coordinating? Apakah 

ada penyatuan orang-orang? Penyatuan 

bidang-bidang kerja? 

Responden 

Utama 

Kepala 

Sekolah 

Triangulasi 

Guru 
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9) Bagaimana Decision Making? 

Apakah Kepala Sekolah menggambil 

alternatif penyelesaian jika timbul 

permasalahan? 

5 Controlling 8) Bagaimana Penentuan Ukuran 

Baku/Standar? 

9) Bagaimana Upaya Pengukuran/ 

Penilaian? 

10) Bagaimana upaya membandingkan 

pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran baku 

untuk mengetahui keberhasilan? 

11) Apa upaya tindak lanjut yang 

dilaksanakan? Apakah melakukan 

perbaikan terhadap penyimpangan yang 

muncul? 

Responden 

Utama 

Kepala 

Sekolah 

Triangulasi 

Guru 

Komite 

sekolah 

Pengawas 

Sekolah 
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CATATAN LAPANGAN 
KS.01.3.1 W.01 

 

1 Wawancara   : Sabtu, 16 Februari 2008 

2 Informan  : Bapak Bambang Sumantri 

3.                                   Kepala Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 
4. Tema  : Mencari data awal sekolah sebelum ada PKH 

5. Waktu  : 08.30 – 09.30 

6. Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Magelang 
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7   Wawancara ini dilakukan penenliti yang didahului dengan kencan lewat telepon 

8   Pada   waktu   yang   telah   disepakati   penelitipun  datang  ke SMPN 13 Kota 

9   Magelang, secara  kebetulan hari yang  ditetapkan merukan hari libur bagi saya  

10 (yang  selanjutnya  kami  sebut  sebagai  peneliti) karena peneliti kerja di Dinas  

11 Kota Magelang  yang  menerapkan  pola  lima hari kerja, sehingga hari baik ini 

12 peneliti  gunakan  sebagai  waktu  penelitian. Peneliti  disambut oleh guru piket 

13  disilakan masuk dan duduk  di ruang tamu  Kepala Sekolah. Tidak lama beliau 

14 Bpk Bambang Sumantri  dapat  peneliti  temui.  Di ruang  tamu  itulah  peneliti 

15 mengadakan wawancara dengan hasil sebagai berikut 

16 P  : maaf Pak,  kehadiran  saya di sini akan memohon informasi dari bapak 

17        tentang kondisi awal sekolah ini sebelum dilaksanakan Pendidikan Ke 

18        cakapan Hidu? Semoga Bapak tidak keberatan 



106 

 

19 KS: Tidak ada  keberatan  bagi  saya  selama  kegiatan untuk kebaikan dan 

20        kemajuan  pendidikan,   Insya  Allah akan saya sampaikan semua  

21               informasi yang bapak perlukan 

22 P  : terimakasih  atas  kesediaan  Bapak. Kalau begitu langsung saja tolong 

23               Bapak  jelaskan  tentang  keadaan  awal SMPN 13 ini sebelum adanya 

24        Pendidikan Kecakapan Hidup!  

25 KS: Begini, Pak.  Saya   selaku  Kepala Sekolah  di sini  sering  kuwalahan  

26         walaupun  saya telah dibantu para dewan guru serta wakil-wakil saya. 

27         yang  paling  parah  di sini  penangan  tentang  perilaku  siswa,  minta  

28         am pun sekali. Itu lho Pak sikapnya yang sering urakan  

29 P  :  maaf, Pak Apakah ada kaitannya dengan minat belajar siswa? 

30 KS: O, tentu sekali. Lha wong sikapnya saja urakan apalagi  minat  belajar 

31        nya, nyaris tidak ada. Seakan-akan  yang butuh sekolah  adalah bapak/ 

32        ibu guru, mereka cuek aja  bahkan jika  diingatkan  melotot dia. Siswa 

33        ada yang berani merokok di sekolahan 

34 P  : Pak. Apakah  tidak  ada  tindakan  dari  sekolah   berupa  sanksi-sanksi  

35        pelanggaran? 

36 KS: Wow,  sudah Pak.  Boleh  dilihat di depan  kelas  sudah  dipajang  tata  

37        tertib sekolah, tapi ya tidak dihiraukan. Dianggap hiasan saja. 

38 P  : Bagaimana jika siswa yang dikenai sanksi? 

39 KS: Bagi siswa sini sanksi adalah hadiah apalagi sanksinya sampai diskors 

40               tidak masuk  sekolah.  Mereka  justru  senang  ada  kesempatan  bebas  

41        tidaksekolah tanpa beban kepada orang tuanya apalagi dengan sekolah 
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42 P  : Mengapa siswa seperti itu tidak dikeluarkan dari sekolah ini? 

43 KS: Maaf. Pak.  Kalau  siswa  seperti itu  dikeluarkan  habislah siswa SMP 

44        ini, karena rata-rata mereka seperti itu, padahal SMPN 13 ini merupak 

45        merupakan  SMP  terahkir  di Kota Magelang  ini.  Kalau  dikeluarkan  

46         mereka mau kemana lagi. Ahkirnya kita sepakat pihak sekolah di sini  

47         saya se laku Kepala Sekolah beritikat  bersama dewan guru  yang ada  

48         untuk  niat   jihat   melawan/merubah   sikap   siswa   yang  seperti itu  

48         menjadi lebih baik tentunya. 

50 P  : Bolehkah saya katakan SMPN 13 ini kurang kondusif, Pak? 

51 KS: Memang  begitulah  SMPN   13  ini  kurang  kondusif,  ya tadi benyak  

52        kendala-kendalanya  tadi.  Tetapi  para  dewan  guru  selalu  berupaya   
53        menciptakan sekolah ini menjadi kondusif 

53 P  : Kalau boleh tau Pak mengenai hasil belajar saat ini bagaimana? 

54 KS: Mengenai  hasil   belajar   dikatakan   buruk   juga   tidak, karena hasil  

55        perolehan  NEM  sebelum   dilaksanakan  PKH  masih  bisa   bersaing  

56        dengan SMP lain 

57 P  : Terimakasih   Pak.   Atas    informasinya,   saya   kira  wawancara saya  

58        cukupkan  sekian,  dan  saya  mohon  lain  kali saya masih mau sowan  

59        minta penjelasan lebih lanjut  

60       KS: Mangga nderekaken Pak 

 

 

CATATAN LAPANGAN 
KS.01.3.1 W.02 
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1 Wawancara   : Rabu, 26 Februari 2008 

2 Informan  : Bapak Bambang Sumantri 
3.                                   Kepala Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data keberhasilan setelah diterapkan PKH 

5. Waktu  : 11.00 – 11.30 

6. Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Magelang 

 

7   Pukul 10.30  peneliti  sudah  berada  di lokasi  yakni SMPN 13 Kota magelang  

8  ditemani  satu  teman  yang  siap  membantu  dokumentasi  (memfoto keadaan)  

9   yang  nantinya  akan  peneliti gunakan sebagai pelengkap data dalam membuat  

10 laporan  penelitian  nanti. Tepat pukul 11.00 belaiau Bapak Bambang Sumantri  

11 menghampiri peneliti dan menyapa dengan senyum ramah sebagai senyum    

12 khasnya. Penelitipun dipersilakan duduk di tempat yang sama yaitu di ruang  

13 tamu Kepala Sekolah. Beliau memberi waktu peneliti mengadakan wawancara 

14 sekitar  1(satu) jam karena beliau akan ada kegiatan. Demikian hasil  

15  wawancaranya 

16 P  : Maaf, Pak saya sowan lagi untuk melanjutkan mohon informasi, kali 

17        ini saya mohon keterangan tentang keberasilan pelaksanaan PKH 

18        yang telah dilaksanakan di SMPN ini. 

19 KS: Silakan Pak. Saya siap jawab satu persatu, dari mana dulu silakan ba 

20        pak yang memandu pertanyaanya agar jawaban saya juga bisa runtut. 

21  P  : Menurut Bapak apakah ada keberhasilan yang diperoleh dari penera 

22       pan PKH di sekolah Bapak? 

23 KS : Jelas ada dan jelas tampak sekali keberhasilan penerapan PKH di se 
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24        kolah kami, semua kita merasakan adanya perubahan yang luar biasa.   

25         Keberhasilan ini merupakan kerja sama dari semua pihak. Keberha  

26         silan yang sangat menonjol adalah perubahan tingkah laku pada diri 

27         siswa. Baik secara kecakapan yang meliputi kecakapan personal, ke 

28         cakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. 

29 P  : Bagaimana upaya Bapak dalam mencapai keberhasilan itu? 

30 KS: Secara umum dulu atau secara rinci saya menjawabnya?      

31 P  : Mohon secara umum dulu Pak! Secara rinci akan saya mohonkan pada  

32        kesempatan lain karena Bapak akan ada kegiatan kan? 

33 KS : Yang pertama saya menerapkan prinsip manajeman yakni langkah- 

34          langkah seperti perencanaan yang matang (planning), Organizing,  

35          Actuating serta controling, masing-masing langkah ada tahapannya 

36          walaupun rancangan itu tidak berjalan mulus tapi alhamdullilah bisa  

37          bisa teratasi kendala-kendala yang ada  

38 P  :  Jika Bapak mengatakan PKH ini berhasil apakah ada bukti yang bisa 

39        saya lihat? 

40 KS : Bisa dan ada. Pertama Evaluasi Proses dalam skala sikap didominan 

41         faktor kelebihan dan pendukungnya walaupun masih ada kekurangan  

42         nya. Silahkan lihat dokumen kami nanti silakan di kopi  

43   serta daftar nilai pembelajaran siswa, semua 
lengkap. 
44 P  : Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH  
45       di sekolah ini? 
46 KS: Namanya kendala dan hambatan dimana dan dalam kegiatan apapun  
47        pasti ada, dalam penerapan kegiatan ini kendala dan hambatan ada di   
48         setiap tahap dari planning hingga controling. Insya Allah akan saya 
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49          sampaikan pada lain kesempatan ya, Pak? 
50 P : Maaf satu kali lagi pertanyaan. Apakah kendala bisa diatasi? 
51 KS: bisa sekali asal mereka sudah mengerti pasti bisa menerima karena 
52        kendala muncul karena mereka belum mengerti, begitu yang bisa saya  
53        jawab dulu, karena saya mau rapat, maaf ya Pak. 
54 P  : Terimakasih banyak dan maaf telah mengganggu kegiatan Bapak. 
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CATATAN LAPANGAN 
KS.01.3.1 W.03 

 

1 Wawancara   : Senin, 25Februari 2008 

2 Informan  : Bapak Bambang Sumantri 
3.                                   Kepala Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema : Mencari informasi tentang kendala-kendala dan cara     

5                                    menyelesaikan. 

6. Waktu  : 10.00 – 11.00 

7. Tempat  : Ruang Laborat SMPN 13 Kota Magelang 

 

 

8   Kali ini peneliti harus sabar menunggu karena Bapak Kepala Sekolah baru ke 

9    luar. Kesempatan peneliti gunakan untuk melihat-lihat hasil karya siswa-siswi 

10  yang melaksanakan PKH. Hasil karya mereka ternyata banyak dari ketrampi 

11   lan fiberglass, relief batu dan air brush. Tepat pukul 10.00 Kepala Sekolah da  

12   tang langsung peneliti ditemui ketika itu peneliti masih berada di laboratori 

13   um sehingga wawancarapun dilaksanakan di laboratorium dengan situasi san 

14   tai. Demikian hasil wawancara 

15 P  :  Maaf Pak. Saya lihat-lihat hasil siswa-siswi sambil menanti Bapak 

16 KS: Saya yang minta maaf karena agak terlambat, di sini saja ya Pak sam 

17         bil santai, apa yang bisa saya bantu? 

18 P  :  Begini, Pak langsung saja ya Pak! Kali ini saya mohon informasi ten 

19        tang apakah ada kendala dalam pelaksanaan PKH? 

20 KS: Tentu ada, tidak ada satu kegiatanpun yang tanpa kendala apalagi se 



112 

 

21         suatu yang baru 

22 P  : Kalau ada kendala apa saja yang ada? 

23 KS: Setiap tahapan menemui kendala yang berbeda-beda tergantung per 

24        masalahannya, misalnya tapan perencanaan kendalanya berbeda de 

25        ngan yang ada pada tahap organizing dan seterusnya. 

26 P  : Bagaimana Bapak mengatasi kendala-kendala yang muncul? 

27 KS: Pertama-tama saya analisis kendala yang muncul dengan mencari pe 

28        nyebabnya kadang yang menjadi penyebab munculnya kendala ada 

29        kurangnya komunikasi dan perbedaan individu.Langkah kedua kenda 

30        la yang ada saya nilai tingkat kerawanan permasalahan sehingga saya 

31        tidak salah dalam menyelesaikan kendala yang merupakan langkah ke  

32        tiga dari penyelesaian kendala 

33 P  : Apakah ada dampak munculnya kendala Pak? 

34 KS: Jelas ada. Rata-rata dampaknya baik sehingga teman-teman termotiva  

35        si dalam bekerja dan yang lebih penting sekolah ini lebih kondusif 

 

 
 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 
Gr.02.1.3.1 W.04 

 

1 Wawancara   : Selasa, 4 Maret 2008 

2 Informan  : Ibu Darningsih 
3.                                   BendaharaSekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 
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4. Tema  : Mencari data trianggulasi tentang  

5. Waktu  : 09.15 – 10.30 

6. Tempat  : Ruang Guru  SMPN 13 Kota Magelang 
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7  Wawancara dengan Bu Darningsih kami lakukan ketika sekolah istirahat, hal 

8  inipun sudah ada kesepakatan sebelumnya dalam menentukan waktu. Menu 

9  nggu Bu Darminingsih selesai mengajar dan kemudian ada jam kosong. Wa 

10 wancara dilakukan di ruang guru SMPN 13 Magelang. Dengan suasana damai  

11  dengan hasil wawancara sebagai berikut 

12 P  : Maaf, Bu Dar, saya boleh mengganggu sebentar? 

13 Gr: Ya boleh to! Kemarin kan Pak Sahid dah ngebel to? Bagaimana perta 

14         nyaan yang akan disampaikan ke saya, semoga saya bisa jawab ya! 

15 P  : Pertama, apakah ada keberhasilan yang dirasakan dalam pelaksanaan 

16       PKH dibanding dengan yang tidak melaksanakan PKH? 

17 Gr : Ada, saya sebagai guru sangat setuju dengan adanya PKH,Pak. Semo 

18        ga PKH dapat langgeng, masalahnya siswa-siswi yang melaksanakan  

19               PKH secara moral, etika dapat terkendali siswa yang tadinya suka me 

20   merokok bisa teratasi karena terhibur dengan adanya ketrampilan yang  

21   ada. Kelaspun terkondisikan aktif dan kreatif, sehingga kesempatan siswa 

22          tidak memperhatikan pelajaran dengan banyaknya praktek siswa asik me 

23   mengerjakan ketrampilan. Lama-lama siswa terbiasa aktif meningkatkan  

24   ketrampilan  

25 P :  Apakah ada keberhasilan secara akademis Bu? 
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26 Gr: secara akademis nilai anak yang melakukan PKH ternyata lebih baik 

27       dari hasil semesteran ada peningkatan itu dirasakan oleh semua guru 

28       di sini 

29 P : Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKH? 

30 Gr: Keberhasilan ada tentunya kendala juga ada. Contohnya ketika awal  

31        ini akan melaksanakan PKH, ya macam-macam persepsi yang muncul  

32        namun semua itu bisa teratasi oleh Bapak Bambang kok 

33 P  : Apakah Kepala Sekolah dalam merencanakan mengikutsertakan guru? 

34 Gr : Jelas ya. Tidak hanya guru bahkan komite juga dihadirkan pertama Ke 

35         pala Sekolah membentuk tim dengan penanggung jawab beliau bapak 

36         Bambang selaku Kepala Sekolah dan saya kebetulan ditunjuk sebagai 

37          bendahara, itu susunan tim ada di dinding nanti boleh dicatat  

38 P  : Pembagian tugas setiap anggota tim ada tidak Bu? 

39 Gr : ada masing-masing punya tanggungjawab,sebentar saya ambil notula 

40                rapat dulu. misal penanggung jawab yaitu Drs. Bambang Sumantri  

41                tugasnya antara lain bertanggungjawab penuh atas terlaksananya pro 

42         gram, memimpin secara organisatoris pelaksanaan program dan peng  

43          hubung instansi yang lebih tinggi. Lainnya Bapak nyatet saja ya! 

44. P  : Baiklah kalau begitu 
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CATATAN LAPANGAN 

Gr.022.3.1 W.05 
 

1 Wawancara   : Kamis, 13 Maret 2008 

2 Informan  : Bapak Wismo saptono, S.Pd 
3.                                  Guru Ketrampilan dan Ketua Pelaksanaan PKH di Sekolah 
4.                                   Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

5. Tema  : Mencari data triangulasi pelaksanaan  PKH 

6. Waktu  : 09.30 – 10.30 

7. Tempat  : Ruang Guru SMPN 13 Kota Magelang 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Wawancara ini dilakukan diruang tamu yang menyatu dengan ruang guru, situ 

9    asi yang dingin karena hujan mengiringi wawancara kami. Hasil wawancara se 
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10  bagai berikut 

11 P   : Maaf ya Pak menganggu jenengan sedang tidak mengajar Pak?    

12 Gr : Kebetulan tidak Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak sahid? 

13 P  : Saya mohon informasi seputar pelaksanaan PKH di SMPN 13 ini Pak?  

14 Gr : O, itu? Insya Allah saya bisa bantu Pak sebab saya tau banyak itu ke 

15         saya yang titunjuk sebagai ketuanya. Silakan Bapak mau tanya apa? 

16 P  :  Langsung aja ya Pak! Apakah dalam membuat perencanaan Kepala 

17         Sekolah melibatkan guru? 

18 Gr : Ya, Kepala Sekolah dalam merencanakan sampai evalusai selain  

19                melibatkan guru-guru SMPN 13 juga wali siswa serta komite. Kita 

20     bertemu dalan forum rapat. Kepala Sekolah minta saran dan pendapat ba 

21     ik dari guru-guru dan komite. 

22 P  : Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKH 

23       di sekolah? 

24 Gr: Ada Pak. Dari perencanaan sampai evaluasi semua ada kendala yang  

25       muncul, tetapi kendala tersebut termasuk ringan, Pak. Kendala yang  

26       ada muncul karena perbedaan pendapat saja. 

27 P  : Bagaimana menyelesaikan kendala tersebut? 

28 Gr: Biasanya yang menyelesaikan langsung Kepala Sekolah dengan me 

29        ngadakan kompromi sehingga pihak-pihak yang berselisih paham bi 

30        sa mengerti  

31 P  : Apakah Bapak merasa ada keberhasilan dalam penerapan PKH di se 

32       kolah? 
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33 Gr: Ada dan besar sekali keberhasilannya, sayang PKH tidak bisa berkelan 

34        jutan. Jujur ya Pak ketika anak-anak melakukan PKH seakan-akan me 

35        reka lupa akan kenakalan yang pernah mereka perbuat. Mereka mun- 

36        cul   kreatifnya, misal dalam ketrampilan fiber glass, mereka membuat  

37        model sendiri yang beraneka dan merekapun bangga dengan karya- 

38        nya secara psikologi siswa dapat mengaktualisasikan diri. 

39 P  : Maaf, Pak. Kembali ke perencanaan langkah apa saja yang dilakukan  

40        oleh Kepala Sekolah dalam membuat perencanaan? 

41 Gr : Dalam perencanaan Belaiau menawarkan materi apa yang akan dilak 

42        sanakan, apa pertimbangannya (untung/ruginya), dimana kegiatan ter 

43        sebut dapat dilaksanakan, kapan akan dimulai dan bagaimana melak 

44.         sanakannya. Semua ini dimusyawarahkan bersama-sama 

45 P  :  Hasil musyawarahnya bagaimana?  

46       Gr:  Materi yang disepakati bersama yaitu aneka macam souvenir dari fi 

47        berglass, dengan pertimbangan bahan mudah didapat dan ketrampi  
48  lan disenangi siswa karena baru tren souvenir 
dari fiber glass, kegia 
49.         atan dilaksanakan dalam tahun ajaran 2006/2007, dengan pelaksanaan 
50        terintegrasi dengan pembelajaran. Kita juga buar RPP nya lho, Pak! 
51        silahkan Bapak lihat RPP kami nanti 
52 P  : Setelah merencakan, tindakan apa yang dilakukan selanjutnya? 
53 Gr: Kepala Sekolah selalu membimbing dan mengarahkan agar pelaksana 
54       bisa efektif dan efisien dengan memberikan pembagian tugas kepada  
55       kami, nanti pembagian tugas ada bisa Bapak kutip 
56 P : Saya kira cukup dulu Pak, kali lain kita lanjutkan lagi dan terimakasih  
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CATATAN LAPANGAN 
KS.01.3.1 W.06 

 

1 Wawancara   : Sabtu, 22 Maret 2008 

2 Informan  : Bapak Bambang Sumantri 
3.                                   Kepala Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari informasi tentang Planning  PKH 

5. Waktu  : 08.30 – 09.30 

6. Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Magelang 

 

 

7   Wawancara kali ini peneliti datang langsung disambut bapak Kepala sekolah 

8   mungkin Beliau memang sedang senggang, sehingga wawancarapun segera di 

9   mulai. Hasil wawancara sebagai berikut 

10 P   : Sunggeng enjang, Pak! Saya sowan lagi. 

11 KS : Silahkan pak Sahid. Apa yang bisa saya bantu? 

12 P   : Mau melanjutkan mohon informasi lagi Pak tentang PKH. 

13 KS : Ya sekarang apa yang ditanyakan? 

14 P   : Apa yang Bapak lakukan pada saat membuat perencanaan PKH? 

15 KS : Langkah-langkah sebagai berikut: 

16          1. What? Apa yang akan dikerjakan. Disini saya musyawarah bersa 

17               sama guru-guru, komite dan wali siswa sebagai langkah sosialisa 

18    si, hasilnya PKH yang disepakati yaitu aneka macam souvenir da 

19    ri fiber glass. 
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20          2.  Whay? Mengapa itu dikerjakan? Ini menyangkut dasar pertimba   

21    ngan. Dari hasil saran-saran dan petunjuk dari beberapa pihak ya  

22    itu bahwa souvenir dari fiber glass baru ngetren dan cara serta ba 

23    bahan mudah di dapat. 

24          3.  Who? Siapa yang mengerjakan? Kalau ini jelas menyangkut per 

25      sonal. Jadi saya bentuk tim work yang terdiri dari Ketua yaitu 

26     Bapak Wismo Saptono, S.Pd, Sekretaris Bapak Drs. Parjopo, ben 

27      dahara Ibu Darningsih dan staff pengajar. Ada kok susunannya  

28     nanti bisa minta Pak Parjopo saja. 

29          4.  Where? Di mana pelaksanaan PKH? Lokasi satu-satunya ya di  

30     SMPN 13 ini to.  

31           5.  When? Kapan pelaksanaannya? PKH dilaksanakan pada tahun pe  

32      lajaran 2006/2007 karena dana BBE turunnya juga tahun itu 

33          6.   How? Bagaimana mengerjakannya? Saya bersama teman-teman 

34     mendesain pembelajaran PKH dengan selalu saya pantau. Trus  

35      melaksanakan serta kami evaluasi bersama 

36 P   : Wah dalam perencaan saja sudah banyak kegiatanya ya Pak? 

37 KS : Ya Pak dengan harapan dengan perencanaan yang matang saja masih 

38  ada hambatan kok. 

39 P  : Hambatannya apa Pak? 

40 KS : Hambatan pertama karena adanya perbedaan individual misal dalam 

41         mementukan materi PKH saja banyak tarik ulur karena banyaknya  

42         usulan, menentukan siapa pelaksananya itu juga ada kendala ada yang 
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43          saling tunjuk, wah pokoknya ada saja 

44 P   : Lalu bagaomana Bapak mengatasinya? 

45 KS : Ya, saya kembalikan pada kesadaran bahwa semua itu merupakan  

46                tuga  kita yang harus kita pikul bersama. Ahkirnya  semua menyadari 

47    P  : Terima kasih atas informasinya Pak besok kita sambung lagi  
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CATATAN LAPANGAN 
KS.01.3.1 W.07 

 

1 Wawancara   : Sabtu, 29 Maret 2008 

2 Informan  : Bapak Bambang Sumantri 
3.                                   Kepala Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data tentang organizing PKH 

5. Waktu  : 09.30 – 10.15 

6. Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Magelang 

 

 

7   Seminggu setelah wawancara ke 6 peneliti datang lagi ke SMPN 13 untuk me 

8   lanjutkan wawancara. Kali ini peneliti untung-untungan tanpa kencan dulu la 

9   ngsung ke lokasi, Alhandulilah Beliau ada di tempat.kami langsung melakukan  

10  wawancara dengan santai. Inilah hasilnya 

11 P   :  Maaf Pak saya minta informasi lanjutan Pak? 

12 KS: Silakan langsung saja! 

13 P   : Apa yang dilakukan Bapak dalam organizing PKH? 

14 KS: Baiklah saya sampaikan satu persatu 

15  1. Forcasting. Yaitu antisipasi yang kami siapkan untuk mencapai  

16      tujuan yakni dengan konsultasi tim ahli, kunjungan/studi ban 

17      ding, pemberian wawasan ke siswa tentang fiber glass terbuka  

18      luas.Cara pemasaran hasil 
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19  2. Objektive. Tujuan PKH diterapkan di SMPN 13 ini adalah agar 

20       siswa-siswi di sini mampu, sanggup, dan terampil menjaga ke 

21       langsungan hidupnya apalagi menghadapi masa yang akan da 

22       tang. Siswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya 

23  3. Proseduring. Garis kebijakan yang kami tempuh adalah: (1)me  

24      ngintegrasikan PKH ke dalam setiap mata pelajaran (2) berdiri 

25      sendiri sebagai mata pelajaran ketrampilan. Untuk kami cende  

26      rung kebijakan yang ke dua yang kami laksanakan sedangkan 

27       yang pertama sebatas memotivasi siswa agar melaksanakan  

28       PKH dengan sungguh-sungguh. 

29  4. Budgeting. Penetapan anggaran untuk PKH di sekolah kami 

30      dengan anggaran BBE sebesar 32.626.900 rupiah. Arsip laporan  

31      juga ada silakan bapak lihat nanti di Bu Darningsih 

32 P  : Baik terima kasih Pak nanti saya langsung menemui Bu Darningsih  

33 KS: Silakan Pak. Ndereke sugeng tindak 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 



125 

 

KS.01.3.1 W.08 
 

1 Wawancara   : Sabtu, 5 April 2008 

2 Informan  : Bapak Bambang Sumantri 
3.                                   Kepala Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data Actuating  PKH 

5. Waktu  : 10.30 – 11.00 

6. Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Magelang 

 

 

 

7  Pelaksanaan wawancara berlangsung singkat karena Kepala Sekolah akan ada  

8  kegiatan. Sehingga waktu dipergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan wa  

9  wancara oleh peneliti. Inilah transkripnya 

10 P   : Apa yang bapak lakukan yang berhubungan dengan actuating? 

11 KS : Dalam tahap ini saya melakukan tiga hal yaitu: 

12  1. Direkting. Saya selalu mengadakan pengarahan dan bimbingan  

13       baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

14        saya menangani sendiri bimbingan tersebut dan secara tidak 

15        langsung saya mengajak mereka studi banding sehingga mere 

16        ka mendapat bimbingan dati tim ahlinya. 

17  2. Coordinating. Saya membentuk tim work lengkap dengan pem 

18      bagian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap waktu tim 

19      ini saya kumpulkan untuk evaluasi proses pelaksanaan PKH.   

20      Upaya ini untuk menghindari munculnya masalah/hambatan, te 
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21       tapi yang namanya hambatan ada saja 

22  3.  Decision. Kalau sudah ada hambatan muncul mau tidak mau ya 

23       saya harus ambil alternatif penyelesaian. Salah satu cara ampuh 

24       denan kompromi dalam tim work tersebut 

25 P  : Baik terimakasih Pak. Silakan kalau Bapak mau melaksanakan kegia 

26       tan lainnya, saya boleh kan melakukan observasi di SMP ini 

27 KS : Dengan senang hati, silakan. Tapi maaf saya tinggal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 
KS.01.3.1 W.09 

 

1 Wawancara   : Sabtu, 12 April 2008 

2 Informan  : Bapak Bambang Sumantri 
3.                                   Kepala Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data Controling  PKH 

5. Waktu  : 10.00 – 11.30 

6. Tempat  : Ruang Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Magelang 
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7  Wawancara ini peneliti harap wawancara kepada Kepala Sekolah yang terahkir 

8   sehingga peneliti benar-benar minta waktu dan menggunakan waktu yang ada 

9   dengan cepat. Hasil wawancara sebagaiberikut 

10 P   : Maaf, Pak saya mohon ini wawancara yang terahkir. Tolong apa saja 

11        saja yang Bapak laukan berkaitan dengan controling? 

12 KS : Saya melakukan 4 langkah sebagaiberikut 

13  1. Penentuan standar baku. Dengan menentukan standar baku kita 

14      nanti bisa mengukur serta menilai keberhasilan kita dalam mela 

15      ksanakan PKH adapun standar baku yakni 1)kesadaran diri, 2) 

16      kecakapan berfikir ( merupakan kecakapan personal), sedang  

17      Kecakapan sosial meliputi 1) kecakapan komunikasi, 2) kecaka 

18      kapan bekerjasama, Sedangkan kecakapan hidup spesifik yaitu   

19      1) kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Secara rinci 

20      nya ada Pak. Silakan pinjam Pak Parjopo  

21 P   : terimakasih Pak. Langkah keduanya apa Pak? 

22 KS :  2. Melakukan pengukuran/membandingkan hasil PKH yang dilak  

23      sanakan dengan ukuran baku yang ada dengan evaluasi untuk me 

24     ngukur pencapaian indikator. 

25  3. tindak lanjut dengan menjual/memasarkan produk siswa oleh sis  

26      siswa sendiri 

27  4. Melakukan perbaikan atas penyimpangan yang ada 

28 P  : Baik terima kasih atas semua informasinya 
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CATATAN LAPANGAN 
GR.023.3.1 W.10 

 

1 Wawancara   : Sabtu, 19 April 2008 

2 Informan  : Bapak Parjopo 
3.                                   Guru Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data triangulasi Controling PKH 

5. Waktu  : 11.30 – 12.30 

6. Tempat  : Ruang guru  SMPN 13 Kota Magelang 
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7  Wawancara dengan Bapak parjopo dalam pelaksanaan PKH selain sebagai pe 

8  pengajar juga sebagai sekretaris program PKH. Wawancara ini pun dilaksana 

9  kan di ruang guru pada saat istirahat. Hasil dalam transkrip sebagai berikut 

10 P   : Maaf, Pak. Saya mau mohon informasi tentang standar baku yang di 
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11         digunakan dalam penilaian keberhasilan PKH di sini? 

12 Gr : kalau standar baku sudah ada patokannya kok Pak yaitu: 1) kecakapan 

13              personal terdiri dari: (a).kesadaran diri, (b)   kecakapan berfikir, sedang  

14             2) Kecakapan sosial meliputi: (a) kecakapan komunikasi, (b) kecakapan 

15              bekerjasama, Sedangkan kecakapan hidup spesifik yaitu: kecakapan  

16              akademik dan kecakapan vokasional, masih ada perinciannya Pak sila  

17       lakan Bapak lihat daftar nilai saya ini. Boleh bapak fotokopi kok. 

18 P  :  Setelah menentukan standar baku apa yang dilakukan Pak? 

19 Gr : Langsung kita melaksanakan penilaian dengan cara membandingkan 

20       situasi kenyataan dengan standar baku yang telah kita tetapkan. 

21 P  : Dikemanakan hasil/karya anak yang sudah jadi?        

22 Gr : sebagian dijual oleh siswa dan hasilnya untuk membeli bahan kembali 

23 P  : Adakah penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH? 

24 Gr : Ada, tapi kecil-kecil misal kesalahan siswa dalam mencoba sehingga 

25        boros bahan. Penyimpangan yang berarti saya kira tidak ada. 

26 P  : Terimakasih ya Pak. Saya pinjam daftar nilainya saya copinya 

27 Gr : Silakan Pak.   
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CATATAN LAPANGAN 
GR.022..3.1 W.11 

 

1 Wawancara   : Sabtu, 26 April 2008 

2 Informan  : BapakWismo Saptono 
3.                                   Guru Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari dataActuating  PKH 

5. Waktu  : 10.00 – 11.00 

6. Tempat  : Ruang Guru SMPN 13 Kota Magelang 

 

 

7   Wawancara dengan Pak Wismo ini untuk kali keduanya namun dengan pembi 

8   caraan yang lain. Kali ini fokus pembicaraan adalah actuating PKH. Hasil wa  

9    wancara sebagaiberikut 

10 P   :  Pak apa yang dilakukan dalam actuating pelaksanaan PKH terutama 

11         yang dilakukan oleh Kepala Sekolah? 
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12.  Gr  :        Pada awal KS  selalu mengadakan pengarahan dan bimbingan  

13     baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

14     KS menangani sendiri bimbingan tersebut ,secara tidak 

15    langsung saya mengajak kita melakukan studi banding sehingga  

16    kita mendapat bimbingan dati tim, selanjutnya. KS membentuk  

17    tim work lengkap dengan pem bagian tugas yang menjadi 

18    tanggung jawabnya. Setiap waktu tim oleh KS selalu dielaluasi 

19    dikumpulkan untuk evaluasi proses pelaksanaan PKH.   

20    Jika  muncul masalah/hambatan, langsung diselesaikan.  

21 P  : Cara apa yang digunaka KS mengatasi masalah?        

22 Gr : Kalau sudah ada hambatan muncul KS ambil alternatif penyelesaian.  

23        Biasanya dengan  kompromi dalam tim work tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 
GR.021..3.1 W.12 

 

1 Wawancara   : Selasa, 29 April  2008 

2 Informan  : Ibu Darningsih 
3.                                  Guru Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data Organizing dan Controling  PKH 

5. Waktu  : 13. 30 – 14..30 

6. Tempat  : Ruang Guru  SMPN 13 Kota Magelang 

 

 

7  P    :  Maaf. Bu! pada ahkir pelaksanaan PKH apa yang dikerjakan tim? 

8  Gr :  Ya evaluasi tentang apa yang telah kita laksanakan, baik evaluasi program  

9          maupun evaluasi proses dengan langkah sebagai berikut: 

10 1. Menentukan standar baku yang kita gunakan ini lho standar bakunya 

11            ( menunjukkan dokumen tentang standar baku keberhasilan PHK)  

12 2. Membandingkan standar baku dengan ketercapaian target nyata 

13 3. Menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang ada dan penyimpa 
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14     ngan yang terjadi termasuk kecil dan Kepala Sekolah langsung mena  

15     nangani dengan musyawarah bersama. 

16  p  : Permasalahan apa, Bu yang sering muncul? 

17  Gr: Biasa karena kurang paham terjadi perselisihan antar personal. Menurut 

18         saya komunikasi sangat penting diperlukan dalam sebuah organisasi. 

 

19    Percakapan di atas kami lakukan pada siang hari setelah pembelajaran selesai 

20    sehingga suasan terasa santai dan yang lebih penting persepsi tentang standar 

21    baku antara yang disampaikan Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada sama 

22    serta cara pengukuran keberhasilan program dan tindak lanjut. 

23  P   : Maaf Bu! Apakah ada kendala pendanaan?  

24 Gr  : Tidak karena dana kita tinggal ngecake. Dana dari BBE, seandainya ini  

25           sa terus wah seneng, karena bisa membekali ketrampilan untuk bekal  

26           hidup bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah. 

27 P   : Jika dana diminta dari wali siswa bagaimana, Bu? 

28 Gr : Ya, Ampun. Pak! Apalagi dana sebesar itu la wong iuran Komite yang ti  

29         dak seberapa saja tidak masuk. 

30 P  : Permasalahannya apa? 

31 Gr: Lihat saja Pak siswa yang sekolah di sini rata-rata ekonomi keluarga ku 

32       rang mampu dan hanya mengandalkan dana BOS 

33 P : terimakasih Bu. Apa yang dilakukan Kepala Sekolah dalam mengorganisasi 

34.     PKH? 

35 Gr : Forcasting. Yaitu Kepala Sekolah menentukan antisipasi yang siapkan  
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36  untuk mencapai tujuan yakni dengan konsultasi tim ahli,  

37  kunjungan/studi banding, pemberian wawasan ke siswa tentang  

38   fiber glass terbuka luas.Cara pemasaran hasil 

39  Objektive. Tujuan PKH diterapkan di SMPN 13 ini adalah agar siswa- 

40  siswi di sini mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan 

41  hidupnya apalagi menghadapi masa yang akan datang Siswa agar 

42  mampu mengembangkan potensi dirinya 

43 Proseduring. Garis kebijakan yang ditempuh adalah: (1)mengintegrasikan 

44      PKH ke dalam setiap mata pelajaran (2) berdiri sendiri sebagai 

45      mata pelajaran ketrampilan. Untuk kami cenderung kebijakan 

46      yang ke dua yang kami laksanakan sedangkan yang pertama 

47       sebatas memotivasi siswa agar melaksanakan PKH dengan 

48       sungguh-sungguh. 

49 . Budgeting. Penetapan anggaran untuk PKH di sekolah kami ini kebetulan 

50      saya bendaharanya dengan anggaran BBE sebesar 32.626.900  

51      rupiah. Ini Pak buku keuangannya, Bapak boleh membaca kare 

52      kita menerapkan prinsip transparasi 
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CATATAN LAPANGAN 
KM.04.3.1 W.13 

 

1 Wawancara   : Minggu, 4 Mei  2008 

2 Informan  : Bapak Sumanto 
3.                                   Komite Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data keberhasilan PKH PKH 

5. Waktu  : 08.30 – 10..30 

6. Tempat  : di rumah Bapak Komite 
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7  Perbincangan ini kami lakukan di rumah Bapak Komite SMPN 13 Kota Mage 

8  lang, wawancara ini dilaksanakan pada hari Minggu dan sebelumnya sudah  

9 mengadakan kontak kesepakatan tempat dan waktu pertemuan. Pertemuan kami 

10 ini pada hari Minggu karena mengingat Bapak Komite juga seorang pegawai 

11 negeri sipil. Sambil minum dan menikmati hidangan kamipun berbincang-bin  

12 cang sekitar keberhasilan PKH di SMPN 13 Kota Magelang. Hasil perbincang  

13  an sebagaiberikut: 

14   P   : Apakag ada baiknya Pak PKH dilaksanakan di sekolah? 

15  Km: Bagus sekali tapi sayang mengapa sekarang tidak lagi dilaksnakan? Me 

16          ngapa pemerintah berhenti memberi dana untuk PKH? 
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17  P    : Apa Bapak melihat adanya keberhasilan PKH? 

18 Km : Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri anak yang melakukan  

19           PKH itu secara pribadi dan sosial jauh beda, entah karena apa ya? 

20 anak yang ikut program PKH itu lebih santun dan kreatif dibanding yang 

21 tidak ikut PKH. Makanya saya pernah memberi masukan mengapa tidak 

22 semua anak yang melakukan PKH? Ternyata jawabnya karena dananya 

23 Ya…. Sudah kalau sudah dana sebagai penghambatnya saya selaku komi- 

24 te pun tidak bisa berbuat banyak, karena PKH membutuhkan biaya besar 

25 sedangkan kemampuan wali siswa dibawah rata-rata. 

26  P  : Dalam mencapai keberhasilan apakah Komite juga berperan?  

27 Km: Peran Komite walaupun sedikit juga ada dong! Misal Kepala Sekolah keti 

28  ka merencanakan kegiatan itu toh minta pertimbangan kami. Kami diajak 

29  rembugan dan diminta saran pendapatnya. 

30 Dan ketika evaluasi di ahkir kegiatan kita juga terlibat untuk memberikan 

31 kritik dan saran, untuk tindak lanjut. 

32 P  :  Terima kasih atas kesediaan Bapak menerima kami, dan saya rasa informa 

33 masi cukup besok mungkin saya sowan lagi jika masih ada informasi lain 

34 yang masih saya butuhkan 
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CATATAN LAPANGAN 
SW.031.3.1 W.14 

 

1 Wawancara   : Selasa, 6Mei  2008 

2 Informan  : Novi Puji Lestari 
3.                                   Siswi Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari data keberhasilan  PKH 

5. Waktu  : 14.30 – 15.30 

6. Tempat  : Rumah di Tidar Krajan Magelang 
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7  wawancara ini kami lakukan di rumah siswa diTidar Kraja RT 3 dan RW 9 Ko 

8  ta Magelang pada sore hari. Wawancara ini sempat membuat kuwatir Mbak No 

9  vi dan ada rasa takut, tetapi setelah dijelaskan maksud dan tujuan oleh peneliti 

10 Mbak Novi pun menerima denagn ceria. Inilah hasil wawancara kami 

11 P   : Terimakasih Mbak Novi telah sudi menerima saya. Kalau boleh saya 

12         saya mau tanya sekitar pelaksanaan PKH ketika Mbak Novi di SMP 

13        N 13 Kota Magelang dulu? 

14 Sw: Silakan Pak. Apa yang bisa saya jawab tetapi yang saya  mengerti. 

15 P  : Apakah Mbak Novi merasa ada keberhasilan dalam pelaksanaan PKH 

16        di sekolah ? 

17 Sw : Kalau menurut saya keberhasilan langsung belum tampak, Pak! tetapi 

18         secara harian kami sekolah itu merasa lebih senang seakan-akan kita 
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19         dihargai karena guru-guru itu sangat memperhatikan kita, jadi yang   

20     tadinya akan sekolah ogah-ogahan, jadi sregep deh! 

21 P  : Ada pengaruh dengan minat belajar pada mata pelajaran lain, Mbak? 

22 Sw: Iya Pak. Dengan adanya kelompok kerja kita pun mengembangkan  

23               belajar kelompok sehingga secara umum nilai kami naik Pak, Wah ja 

24        di tidak enak Pak! Sepertinya saya kok pamer ya, Pak? 

25 P   : Bukan pamer Dik. Ini justru informasi ini yang sangat saya butuhkan 

26        yang penting itu informasi apa adanya? 

27 Sw: Dulu sebelum ada PKH kita acuh terhadap sekolah, tetapi setelah  

28               diberlakukan PKH di rumah aja kita pikirkan sekolah karena kita  

29               dituntut kreatif, jadi di rumah kita mencari-cari model cetakan untuk 

30       mencetak fiber glass di sekolah. Trus hasilnya kadang kita pamer  

31        dengan membawa pulang. 

32 P  : Manfaat apa yang bisa Mbak Novi ambil sekarang ini? 

33 Sw: Prinsip kreatif mandiri, Pak. Ternyata hidup tidak harus tergantung 

34        dengan lapangan kerja tetapi kalau bisa kita buat lapangan kerja untuk 

35         diri kita sendiri kalau bisa untuk orang lain, sehingga kita jadi Boss 

36         gitu lho Pak! Tapi itu kan masih cita-cita. 

37 P  : terimakasih Mbak Novi. Semoga cita-cita Mbak Novi dikabulkan oleh 

38        Allah , amin. 
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CATATAN LAPANGAN 
SW.032.3.1 W.15 

 

1 Wawancara   : Sabtu, 10 Mei 2008 

2 Informan  : Rajid Bagus S 
3.                                   Siswa Sekolah Menengah Pertama 13 Kota Magelang 

4. Tema  : Mencari datakeberhasilan PKH 

5. Waktu  : 14.00-15.00 

6. Tempat  : Rumah siswa Paten Gunung  Kota Magelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Wawancara dengan siswa atau Mas Bagus dilaksanakan di rumah siswa di  

8 Paten Gunung Rt 04 dar RW 09.Kota Magelang. Orang tua Mas Bagus bekerja  

9menjadi seorang buruh, dengan keserhanaannya kamipun melaksanakan rik 

10perbincangan. Hasil perbincangan kami sebagai berikut 

11 P  :  maaf, Mas Saya menggangu ya? 

12 Sw : Tidak, Pak! Sebenarnya Bapak siapa to? 

13 P  :  saya Pak Sahid mau minta tolong kepada Mas Bagus mohon keterang  

14        an sekitar kegiatan PKH di SMP 13 dulu? 

15 Sw : Untuk apa to, Pak? 

16 P  : Begini Lho Mas Bagus Bapak sekarang baru mengadakan penelitian 

17        di SMPN 13 Kota Magelang tentang keberhasilan pelaksanaan PKH 

18        dan dengan pertimbangan siswa yang dekat maka Mas Bagus saya 

19        pilih untuk memberikan informasinya, mau to Mas? 

20 Sw : Mau, Pak! Tapi pertanyaannya jangan sulit-sulit lho? 
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21 P   : Tidak Mas? Ini kan bukan tes to? Sudah langsung saja daripada Mas  

22         bagus penasaran. Menurut Mas Bagus pelaksanaan PKH ada baiknya  

23         Tidak? Minimal Mas Bagus merasa senang atau sebaliknya? 

24 Sw  : O… pertanyaan itu, saya kira pertanyaan pelajaran, saya sudah lupa. 

25           saya jawab kalau itu, Pak? Begini, Pak kalau senang saya jujur se 

26           nang karena daripada mikir pelajaran yang rumit-rumit saya senang 

27           yang praktek-paktek. Dengan langsung praktek kita lebih mudeng 

28           contohnya ketika saya dijelaskan teori to, Pak! Terus disuruh prak  

29           tek lupa tuh urutan yang harus dikerjakan. Tetapi ketika pak Guru 

30           menjelaskan langsung paktek kita mudeng, setelah praktek kita disu 

31           ruh menulis langkah-langkah kegiatan praktek, langsung ingat, Pak! 

32 P  : Maaf, Mas! Keberhasilan PKH nya ada Mas? 

33 Sw: Keberhasilan jelas ada, pak! La itu hasil produk kita, kan di sekolah 

34        juga banyak koleksinya. Bahkan banyak yang sudah kita jual dan laku 

35        lho? 

36 P  : Menurut Mas Bagus, apakah ada pengaruhnya dengan minat belajar  

37       mata pelajaran lain? 

38 Sw: Ada, nilai rapot  saya rata-rata naik Pak! Ketika dikelas 7 dan dikelas   

39        8 ada peningkatan, tidak tau yang menyebabkan apa? 

40 P  : Oke, Mas. Terimakasih ya, Bapak mohon pamit. Kali lain jika bapak 

41        ke sini lagi boleh, kan? 

42. Sw: Boleh, Pak! Asal yang ditanyakan bukan pelajaran. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
Ob. 01 

Pengelolaan Pendidikan Kecakapan Hidup oleh 

Kepala Sekolah 

Berbasis BBE 

Petugas Observasi  : Sahid 

Tempat Observasi  : SMPN 13 Kota Magelan 

Situasi/Suasana  : Peninjauan Laboratorium. 

     Hasil PKH 

Hari/Tanggal   : Senin, 25 Februari 2008 

Waktu    : 09.30-10.00 
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Hal-hal yang diobservasi: 

1. Apa Kegiatannya? Peninjauan hasil PKH siswa-siswi di 

laboratorium SMPN 13 Kota       Magelang 

2. Siapa yang terlibat?Guru ketrampilan yakni Bapak Wismo 

Saptono, S.Pd dan Bapak Parjopo 

3. Bagaimana Prosesnya?Peneliti mengamati dan mendokumentasi 

hasilhasil PKH dibantu teman untuk mengambil gambar 

4. Apa hasilnya?Dokumentasi  berbagai hasil PKH yang dilaksanakan 

di SMPN 13 Kota Magelang 

5. Catatan : Dengan melihat hasil kerja siswa-siswi SMPN 13 Kota 

Magelang tentang PKH perlu adanya tindak lanjut berupa latihan 

ketrampilan lanjutan dan PKH perlu dalaksanakan sebagai bekal 

ketrampilan siswa.  

REDUKSI DATA 
Kb. 33.01 

 

Keberhasilan Pendidikan Kecakapan Hidup 

Coding Informan penuturan 
Kb- PKH Kepala 

Sekolah 
Jelas ada dan jelas tampak sekali keberhasilan 

penerapan PKH di se       kolah kami, semua 

kita merasakan adanya perubahan yang luar 

biasa.         Keberhasilan ini merupakan kerja 

sama dari semua pihak. Keberha       silan yang 

sangat menonjol adalah perubahan tingkah laku 
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pada diri        siswa. Baik secara kecakapan 

yang meliputi kecakapan personal, ke  cakapan 

sosial, kecakapan akademik dan kecakapan 

vokasional. (KS.01.31.W.02.23-28) 

 
 Guru 01 Ada, saya sebagai guru sangat setuju dengan 

adanya PKH,Pak. Semoga PKH dapat 

langgeng, masalahnya siswa-siswi yang 

melaksanakan PKH secara moral, etika dapat 

terkendali siswa yang tadinya suka merokok 

bisa teratasi karena terhibur dengan adanya 

ketrampilan yang ada. Kelaspun terkondisikan 

aktif dan kreatif, sehingga kesempatan siswa     

tidak memperhatikan pelajaran dengan 

banyaknya praktek siswa asik memengerjakan 

ketrampilan. Lama-lama siswa terbiasa aktif 

meningkatkan ketrampilan. (Gr.02.1..31. W.04. 

17-24) 

Secara akademis nilai anak yang melakukan 
PKH ternyata lebih baikdari hasil semesteran 
ada Pening katan  itu dirasakan oleh semua 
guru di sini (Gr.02.131.W.04.26-28) 

 Guru 02 Ada dan besar sekali keberhasilannya, sayang 

PKH tidak bisa berkelanjutan. Jujur ya Pak 

ketika anak-anak melakukan PKH seakan-akan 
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mereka lupa akan kenakalan yang pernah 

mereka perbuat. Mereka muncul   kreatifnya, 

misal dalam ketrampilan fiber glass, mereka 

membuat        model sendiri yang beraneka dan 

merekapun bangga dengan karya       nya secara 

psikologi siswa dapat mengaktualisasikan 

diri.(Gr.022.31. W. 05 33-38) 

 
 Siswa 01 Kalau menurut saya keberhasilan langsung 

belum tampak, Pak! tetapi 

secara harian kami sekolah itu merasa lebih 

senang seakan-akan kita dihargai karena guru-

guru itu sangat memperhatikan kita, jadi yang 

tadinya akan sekolah ogah-ogahan, jadi sregep 

deh! ( Sw.031. 31. W.14. 17-20) 

Iya Pak. Dengan adanya kelompok kerja kita 

pun mengembangkan              belajar kelompok 

sehingga secara umum nilai kami naik Pak, 

Wah ja       di tidak enak Pak! Sepertinya saya 

kok pamer ya, Pak? ( Sw.031.31.W. 14 22-24) 

 
 Siswa 02 Keberhasilan jelas ada, pak! La itu hasil produk 

kita, kan di sekolah       juga banyak 

koleksinya. Bahkan banyak yang sudah kita 
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jual dan laku lho? (Sw.032.31. W.15. 33-35)  

Ada, nilai rapot  saya rata-rata naik Pak! Ketika 

dikelas 7 dan dikelas      8 ada peningkatan, 

tidak tau yang menyebabkan apa? 

(Sw.032.W.15. 38-39) 

 
 Komite 

Sekolah 
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri 
anak yang melakukan           PKH itu secara 
pribadi dan sosial jauh beda, entah karena apa 
ya? anak yang ikut program PKH itu lebih 
santun dan kreatif dibanding yang tidak ikut 
PKH. Makanya saya pernah memberi masukan 
mengapa tidak  semua anak yang 
melakukan PKH? Ternyata jawabnya karena 
dananya Ya…. Sudah kalau sudah dana sebagai 
penghambatnya saya selaku komite pun tidak 
bisa berbuat banyak, karena PKH 
membutuhkan biaya besarsedangkan 
kemampuan wali siswa dibawah rata-rata ( Km. 
04.31. W.13. 18-35). 

 

 

 

 

 

REDUKSI DATA 
Pl. PKH. 33.02 

 

Penuturan informan tentang planning PKH 
Coding Informan penuturan 

Pl - PKH Kepala 
Sekolah 

Langkah-langkah sebagai berikut:1. What? Apa 

yang akan dikerjakan. Disini saya musyawarah 
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bersasama guru-guru, komite dan wali siswa 

sebagai langkah sosialisasi, hasilnya PKH yang 

disepakati yaitu aneka macam souvenir dari 

fiber glass. 2.  Whay? Mengapa itu dikerjakan? 

Ini menyangkut dasar pertimbangan. Dari hasil 

saran-saran dan petunjuk dari beberapa pihak 

yaitu bahwa souvenir dari fiber glass baru 

ngetren dan cara serta bahan mudah di dapat. 

3.  Who? Siapa yang mengerjakan? Kalau ini 

jelas menyangkut personal. Jadi saya bentuk 

tim work yang terdiri dari Ketua yaitu Bapak 

Wismo Saptono, S.Pd, Sekretaris Bapak Drs. 

Parjopo, bendahara Ibu Darningsih dan staff 

pengajar. Ada kok susunannya  nanti bisa minta 

Pak Parjopo saja. 4.  Where? Di mana 

pelaksanaan PKH? Lokasi satu-satunya ya di   

SMPN 13 ini to. 5.  When? Kapan 

pelaksanaannya? PKH dilaksanakan pada tahun 

pelajaran 2006/2007 karena dana BBE 

turunnya juga tahun itu 6.   How? Bagaimana 

mengerjakannya? Saya bersama teman-teman 

mendesain pembelajaran PKH dengan selalu 
saya pantau. Trus melaksanakan serta kami 
evaluasi bersama ( Ks.01.31.W.06.15-35) 
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 Guru 2 Dalam perencanaan Belaiau menawarkan 

materi apa yang akan dilaksanakan, apa 

pertimbangannya (untung/ruginya), dimana 

kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, kapan 

akan dimulai dan bagaimana melak       

sanakannya. Semua ini dimusyawarahkan 

bersama-sama.  Materi yang disepakati 

bersama yaitu aneka macam souvenir dari fi     

berglass, dengan pertimbangan bahan mudah 

didapat dan ketrampilan disenangi siswa karena 

baru tren souvenir dari fiber glass, kegia       

atan dilaksanakan dalam tahun ajaran 

2006/2007, dengan pelaksanaan terintegrasi 

dengan pembelajaran. Kita juga buar RPP nya   

lho, Pak! Silahkan Bapak lihat RPP kami nanti. 

 Kepala Sekolah selalu membimbing dan 

mengarahkan agar pelaksana   bisa efektif dan 

efisien dengan memberikan pembagian tugas 

kepada    kami, nanti pembagian tugas ada bisa 

Bapak kutip(Gr.022.31. W.05.41-55) 
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REDUKSI DATA 

Or-PKH. 33.03 
Penuturan tentang organizing PKH 
Coding Informan penuturan 
Or-PKH Kepala 

Sekolah 
1.Forcasting. Yaitu antisipasi yang kami 

siapkan untuk mencapai  tujuan yakni dengan 

konsultasi tim ahli, kunjungan/studi banding, 

pemberian wawasan ke siswa tentang fiber 

glass terbuka  luas.Cara pemasaran hasil 

2. Objektive. Tujuan PKH diterapkan di SMPN 

13 ini adalah agar siswa-siswi di sini mampu, 

sanggup, dan terampil menjaga ke    

langsungan hidupnya apalagi menghadapi masa 

yang akan datang. Siswa agar mampu 

mengembangkan potensi dirinya 

3. Proseduring. Garis kebijakan yang kami 

tempuh adalah: (1)mengintegrasikan PKH ke 

dalam setiap mata pelajaranss (2) berdiri    

sendiri sebagai mata pelajaran ketrampilan. 

Untuk kami cenderung kebijakan yang ke dua 

yang kami laksanakan sedangkan yang pertama 

sebatas memotivasi siswa agar melaksanakan    

PKH dengan sungguh-sungguh. 
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4. Budgeting. Penetapan anggaran untuk PKH 

di sekolah kami dengan anggaran BBE sebesar 

32.626.900 rupiah. Arsip laporan juga ada 

silakan bapak lihat nanti di Bu Darningsih 

(Ks.01.31.W.07. 15-31) 

 
 Guru 2 Forcasting. Yaitu Kepala Sekolah menentukan 

antisipasi yang siapkan untuk mencapai tujuan 

yakni dengan konsultasi tim 

ahli,kunjungan/studi banding, pemberian 

wawasan ke siswa tentang fiber glass terbuka 

luas.Cara pemasaran hasil. Objektive. Tujuan 

PKH diterapkan di SMPN 13 ini adalah agar 

siswa-siswi di sini mampu, sanggup, dan 

terampil menjaga kelangsungan hidupnya 

apalagi menghadapi masa yang akan datang 

Siswa agar mampu mengembangkan potensi 

dirinya Proseduring. Garis kebijakan yang 

ditempuh adalah: (1)mengintegrasikan  PKH ke 

dalam setiap mata pelajaran (2) berdiri sendiri 

sebagai mata pelajaran ketrampilan. Untuk 

kami cenderung kebijakan yang ke dua yang 

kami laksanakan sedangkan yang pertama     



159 

 

sebatas memotivasi siswa agar melaksanakan 

PKH dengan  sungguh-sungguh. Budgeting. 

Penetapan anggaran untuk PKH di sekolah 

kami ini kebetulan saya bendaharanya dengan 

anggaran BBE sebesar 32.626.900 rupiah. Ini 

Pak buku keuangannya, Bapak boleh membaca 

karena kita menerapkan prinsip transparasi 

(Gr.021.31.W.12. 35-52) 
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REDUKSI DATA 
Ac. PKH. 33.04 

Penuturan tentang actuating PKH 

Coding Informan penuturan 
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Ac. PKH Kepala 
Sekolah 

Dalam tahap ini saya melakukan tiga hal yaitu: 

1. Direkting. Saya selalu mengadakan 

pengarahan dan bimbingan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung saya menangani sendiri bimbingan 

tersebut dan secara tidak langsung saya 

mengajak mereka studi banding sehingga mere   

ka mendapat bimbingan dati tim ahlinya. 

2. Coordinating. Saya membentuk tim work 

lengkap dengan pembagian tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Setiap waktu tim ini saya 

kumpulkan untuk evaluasi proses pelaksanaan 

PKH. Upaya ini untuk menghindari munculnya 

masalah/hambatan, tetapi yang namanya 

hambatan ada saja 

3  Decision. Kalau sudah ada hambatan muncul 
mau tidak mau ya  saya harus ambil alternatif 
penyelesaian. Salah satu cara ampuh dengan 
kompromi dalam tim work tersebut 
(KS.01.31.W.08. 11-24) 

 Guru 2 Pada awal KS  selalu mengadakan pengarahan 

dan bimbingan   baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Secara langsung. KS 

menangani sendiri bimbingan tersebut ,secara 

tidak  langsung saya mengajak kita melakukan 
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studi banding sehingga kita mendapat 

bimbingan dati tim, selanjutnya. KS 

membentuk tim work lengkap dengan pem 

bagian tugas yang menjadi  tanggung 

jawabnya. Setiap waktu tim oleh KS selalu 

dielaluasi dikumpulkan untuk evaluasi proses 

pelaksanaan PKH. Jika  muncul 

masalah/hambatan, langsung diselesaikan.  

( Gr.022.31.W.11. 12-20) 
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REDUKSI DATA 
Co-PKH 33.05 

Penuturan tentang Controling PKH 

Coding Informan Penuturan 

Co-PKH Kepala 
Sekolah 

Saya melakukan 4 langkah sebagaiberikut 

1. Penentuan standar baku. Dengan 

menentukan standar baku kita nanti bisa 

mengukur serta menilai keberhasilan kita 

dalam melaksanakan PKH adapun standar baku 

yakni 1)kesadaran diri, 2) kecakapan berfikir 

(merupakan kecakapan personal), sedang    

Kecakapan sosial meliputi 1) kecakapan 

komunikasi, 2) kecakakapan bekerjasama, 

Sedangkan kecakapan hidup spesifik yaitu:     

1) kecakapan akademik dan kecakapan 

vokasional. Secara rincinya ada Pak. Silakan 

pinjam Pak Parjopo 

2. Melakukan pengukuran/membandingkan 

hasil PKH yang dilaksanakan dengan ukuran 

baku yang ada dengan evaluasi untuk me   

ngukur pencapaian indikator. 

3. tindak lanjut dengan menjual/memasarkan 

produk siswa oleh siswa sendiri 
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4. Melakukan perbaikan atas penyimpangan 

yang ada ( KS.01.31.W.09.12-27) 
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 Guru 1 Ya evaluasi tentang apa yang telah kita 

laksanakan, baik evaluasi program          

maupun evaluasi proses dengan langkah 

sebagai berikut:1. Menentukan standar baku 

yang kita gunakan ini lho standar bakunya       

( menunjukkan dokumen tentang standar baku 

keberhasilan PHK) 2. Membandingkan standar 

baku dengan ketercapaian target nyata 

3. Menyelesaikan penyimpangan-
penyimpangan yang ada dan penyimpangan 
yang terjadi termasuk kecil dan Kepala Sekolah 
langsung menanangani dengan musyawarah 
bersama (Gr.021.31.W.12.8-15) 

 Guru 3 kalau standar baku sudah ada patokannya kok 

Pak yaitu: 1) kecakapan  personal terdiri dari: 

(a).kesadaran diri, (b)   kecakapan berfikir, 

sedang 2) Kecakapan sosial meliputi: (a) 

kecakapan komunikasi, (b) kecakapan          

bekerjasama, Sedangkan kecakapan hidup 

spesifik yaitu: kecakapan akademik dan 

kecakapan vokasional, masih ada perinciannya 

Pak silakan Bapak lihat daftar nilai saya ini. 

Boleh bapak fotokopi kok. 

Langsung kita melaksanakan penilaian dengan 

cara membandingkan situasi kenyataan dengan 
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standar baku yang telah kita tetapkan. 

Penyimpangan ada, tapi kecil-kecil misal 
kesalahan siswa dalam mencoba sehingga  
boros bahan. Penyimpangan yang berarti saya 
kira tidak ada. (Gr.023.31.W.10. 12-25) 

 Komite Dan ketika evaluasi di ahkir kegiatan kita juga 
terlibat untuk memberikankritik dan saran, 
untuk tindak lanjut ( Km.04.31.W.13.30-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUKSI DATA 
Kd.PKH.33.06 
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Penuturan tentang Kendala yang ada 

Coding Informan Penuturan 

Kd-PKH Kepala 
Sekolah 

Tentu ada, tidak ada satu kegiatanpun yang 
tanpa kendala apalagi sesuatu yang baru. Setiap 
tahapan menemui kendala yang berbeda-beda 
tergantung permasalahannya, misalnya tapan 
perencanaan kendalanya berbeda dengan yang 
ada pada tahap organizing dan seterusnya 
(Ks.01.31.W.04.20-25) 
Contoh hambatan pada planning 

Hambatan pertama karena adanya perbedaan 

individual misal dalam mementukan materi 

PKH saja banyak tarik ulur karena banyaknya    

usulan, menentukan siapa pelaksananya itu 

juga ada kendala ada yang saling tunjuk, wah 

pokoknya ada saja ( Ks.01.31. W.06.40-43) 

 
 Guru 1 Biasa karena kurang paham terjadi perselisihan 

antar personal. Menurut saya komunikasi 

sangat penting diperlukan dalam sebuah 

organisasi.( Gr 021.31.W.12.17-18) 

 

 Guru 2 Ada Pak. Dari perencanaan sampai evaluasi 
semua ada kendala yang  muncul, tetapi 
kendala tersebut termasuk ringan, Pak. Kendala 
yang  ada muncul karena perbedaan pendapat 
saja. ( Gr 022.31 W5.24-26) 

 Guru3 Ada, tapi kecil-kecil misal kesalahan siswa 

dalam mencoba sehingga boros bahan. 
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Penyimpangan yang berarti saya kira tidak ada 

( Gr.023.31.W.10. 24-25) 

 
 

 

 

 

 

 

REDUKSI DATA 
So.Kd.PKH. 33.007 
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Penuturan tentang solusi kendala PKH 

Coding Informan Penuturan 

So-Kd-

PKH 

Kepala 
Sekolah 

Pertama-tama saya analisis kendala yang 

muncul dengan mencari penyebabnya kadang 

yang menjadi penyebab munculnya kendala 

adakurangnya komunikasi dan perbedaan 

individu.Langkah kedua kendala yang ada saya 

nilai tingkat kerawanan permasalahan sehingga 

saya tidak salah dalam menyelesaikan kendala 

yang merupakan langkah ketiga penyelesaian 

kendala ( KS.01.31.W.03.27-32) 

 
 Guru 2 Biasanya yang menyelesaikan langsung Kepala 

Sekolah dengan mengadakan kompromi 
sehingga pihak-pihak yang berselisih paham 
bisa mengerti (Gr. 022.31.W.05.28-30) 

 

 

 


