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BAB II
TELAAH PUSTAKA

2.1. Relevansi Pekerjaan Lulusan SMK
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:

943) relevansi diartikan sebagai ”Hubungan; kesesuaian;

kaitan dengan tujuan berguna secara langsung dengan

apa yang dibutuhkan”. Pendidikan juga harus

memenuhi prinsip relevansi. Yaitu masalah yang

berhubungan dengan relevansi (kesesuaian) pemilikan

pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan suatu

sekolah dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan

tenaga kerja).

Pendidikan yang relevan adalah pendidikan yang

memiliki relevansi kualitatif yang menyangkut

keserasian peranan sekolah sebagai lembaga sosialisasi

dan kulturalisasi untuk mencapai Visi dan misi

pendidikan sekolah (Soedijarto, 2008) Selain itu dia

menyatakan pula bahwa relevansi sering disoroti dari

segi keserasian hasil pendidikan secara kuantitatif

dengan jenis keahliah yang dibutuhkan masyarakat,

sehingga masalah relevansi cenderung dikaitkan dengan

jenis pendidikan yang direncanakan dalam hubungannya

dengan dunia kerja.

Dalam hal ini orang akan mendapat kesan bahwa

program pendidikan yang relevan adalah program

pendidikan yang mengembangkan sekolah-sekolah
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kejuruan, tetapi kurang melihat seberapa jauh program

pendidikan kejuruan yang diselenggarakan telah

menghasilkan tenaga dengan kualitas dan kemampuan

dan sikap yang diharapkan.

Pengukuran relevansi ini dengan memperhatikan

beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Safitri

dkk (2012) serta Riskian dkk (2011) yaitu:

1. Jenis Pekerjaan yang diperoleh setelah lulus

2. Program Keahlian yang diambil

3. Permintaan Dunia Usaha/Industri

4. Pengalaman prakerin berdasarkan kompetensi

keahliannya

Menurut Safitri dkk (2012) bahwa setiap lulusan SMK

diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan

harapan DUDI. Harapan ini dapat terpenuhi jika

terdapat relevansi antara kurikulum yang dipakai di

sekolah dengan kebutuhan tenaga terampil yang

diinginkan oleh pihak DUDI. Sementara itu menurut

Riskian dkk (2011) bahwa pelaksanaan prakerin

merupakan bagian dari pendidikan sistem ganda (PSG)

yang merupakan inovasi pada program SMK dimana

peserta didik melakukan praktik kerja di perusahaan

atau industri yang merupakan bagian integral dari

proses pendidikan dan pelatihan di SMK.



17

Relevansi Pekerjaan Kompetensi Lulusan SMK ini

berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan

satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan

pendidikan di atasnya atau institusi yang

membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif

maupun secara kualitatif.

Relevansi Kompetensi Lulusan SMK terlihat dari

banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang

tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal

untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya.

Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya

lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah

kejuruan yang tidak siap untuk bekerja

Pentingnya pendidikan sebagai kegiatan yang

menentukan kualitas hidup seseorang atau bangsa

sudah menjadi kebutuhan mutlak. Karena itu

pendidikan harus dilakukan secara sadar melalui

sebuah kesengajaan yang terencana dan terorganisir

dengan baik. Semua demi tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan. Begitu juga dengan sasaran lain meliputi

obyek peserta, sarana dan prasarana penunjang

pendidikan yang lain.

2.2. Kompetensi Lulusan SMK
Istilah kompetensi dalam pendidikan mulai populer

di Indonesia seiring dengan munculnya Kurikulum

Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, yang

disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan
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Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kurikulum Berbasis

Kompetensi lebih menekankan pada kompetensi peserta

didik, atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh

siswa setelah melakukan proses pembelajaran tertentu.

Kompetensi yang disebutkan dalam UU No.

13/2003 tentang ketenagakerjaan : pasal 1(10) adalah

kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai

dengan standar yang ditetapkan Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

Robert A. Roe ( 2001:73) dalam bukunya dengan

judul “Competences in The Context” mengemukakan

definisi dari kompetensi yaitu :

Competence is defined as the ability to adequately
perform a task, duty or role. Competence integrates
knowledge, skills, personal values and attitudes.
Competence builds on knowledge and skills and is
acquired through work experience and learning by
doing.

Definisi tersebut menggambarkan kemampuan

untuk melaksanakan satu tugas / peran, kemampuan

mengintegrasikan pengetahuan,ketrampilan-

ketrampilan, sikap dan nilai-nilai pribadi yang dapat

dilakukan melalui pengalaman dan bekerja secara

langsung.
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Selanjutnya Pengertian Kompetensi menurut

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI):

Kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana
sesorang dapat mendemonstrasikan ketrampilan,
pengetahuan dan sikapnya di tempat kerja sesuai
dengan standar industri  atau sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja
(industri)

Merujuk berbagai pendapat tentang kompetensi

tersebut diatas, dalam mengembangkan pendidikan

menengah kejuruan (SMK) selain dengan membekali

ketrampilan yang sesuai dengan program keahliannya,

adalah membekali pengetahuan, ketrampilan, sikap dan

nilai-nilai kepribadian agar mampu beradaptasi dengan

dunia kerja yang sesungguhnya sebagai bagian dari

pengalaman kerja dan belajar secara langsung.

Kompetensi lulusan yaitu kemampuan minimal

yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat

mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan

pendidikan tertentu. Misalnya, kompetensi lulusan SMK.

Dilihat dari tujuan kurikulum, kompetensi lulusan

termasuk tujuan institusional .

2.3. Kompetensi Keahlian
Keputusan Dirjen Mandikdasmen nomor

251/C/Kep/Mn/2008 Tentang Spektrum Keahlian

Pendidikan Menengah Kejuruan. Sebagai pemahaman

tentang kompetensi keahlian ini,   merupakan isi dalam
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kurikulum KTSP yang dipakai di SMK Pelita Salatiga

yang berpedoman dengan spektrum Tahun 2008, adalah

1. Akuntansi
Bidang Studi Keahlian   : Bisnis Dan Manajemen
Program Keahlian           : Keuangan
Kompetensi Keahlian      : Akuntansi

2. Pemasaran
Bidang Studi Keahlian   : Bisnis Dan Manajemen
Program Keahlian           : Tata Niaga
Kompetensi Keahlian      : Pemasaran

3. Akomodasi Perhotelan
Bidang Studi Keahlian:Seni Kerajinan dan

Pariwisata
Program Keahlian           : Pariwisata
Kompetensi Keahlian      : Akomodasi Perhotelan

4. Teknik Komputer Dan Jaringan
Bidang Studi Keahlian  : Teknik Informatika dan

Komunikasi
Program Keahlian   : Teknik Komputer dan

Informasi
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan

Jaringan
Untuk  muatan struktur kurikulumnya meliputi muatan

mata pelajaran :1) Normatif; 2) Adaptif; 3) Produktif; 4)

Muatan lokal dan pengembangan diri. Dari keempat

muatan tersebut yang paling berperan dalam

menentukan relevansi pekerjaan adalah muatan

produktif, karena mengajarkan materi yang

berhubungan dengan dunia Usaha/Dunia Industri

dalam ini sebagai pengguna lulusan.
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2.4. Peran  Industri Bagi Sekolah
Sudah banyak SMK yang memanfaatkan dunia

kerja dan industri sebagai tempat praktik maupun

sekedar difungsikan sebagai menambah wawasan

tentang dunia kerja kepada peserta didiknya. Berikut ini

beberapa peran dari DUDI yang selama ini yang ada

dalam praktik:

1. Sebagai Tempat Praktik Siswa
Banyak SMK yang tidak memiliki peralatan dan

mesin untuk praktik dalam memenuhi standar

kompetensi atau tujuan yang ditentukan, menggunakan

industri sebagai tempat praktik (outsourcing).

Permasalahannya adalah pada saat ini jumlah industri

tidak sebanding dengan jumlah siswa SMK yang

memerlukannya sebagai tempat praktik ini. Sementara

itu, masing-masing industri memiliki kapasitas yang

terbatas untuk bisa menampung siswa SMK untuk

praktik di industri tersebut .

Kebijakan pemerintah yang mendorong tumbuhnya

jumlah SMK hingga menjadi 70% SMK dan 30 % SMA

semakin menambah masalah yang terkait dengan hal ini.

Karena anggaran untuk penyediaan alat dan bahan

praktik masih kurang, maka akan semakin  banyak SMK

baru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan alat dan

bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan

standar kompetensi dunia kerja.
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Dampaknya, pelaksanaan praktik tidak mencapai

target pencapaian kompetensi standar yang ditentukan

atau standar dunia kerja.  Kendala lain adalah, tidak

semua siswa mampu memenhui standar kompetensi

minimal yang ditentukan pihak industri, sehingga

mereka takut mempekerjakan siswa SMK karena

memiliki resiko pada kegagalan produksi, yang berakibat

pada kerugian di pihak industri.

2. Industri Sebagai Tempat Magang Kerja
Sistem Magang (apprenticeship) merupakan sistem

pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah

pendidikan vokasi.  Sistem magang merupakan sistem

yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan

seseorang untuk memperdalam dan menguasai

keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau

tidak pernah dilakukan melalui pendidikan masal di

sekolah.

Dalam sistem magang seorang yang belum ahli

(novices) belajar dengan orang yang telah ahli (expert)

dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang juga

dapat membantu siswa SMK memahami budaya kerja,

sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan

pelayanan konsumen. Keterbatasan sistim magang

adalah sistim ini hanya bisa menampung sedikit peserta

magang, sehingga tidak mampu memecahkan

permasalahan pada butir 1 dalam menampung siswa

SMK sebagai tempat praktik dalam menguasai suatu
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kompetensi. Sistem magang selama ini telah

dipraktikkan oleh beberapa sekolah.

3. Implikasi pada program prakerin (Praktik Kerja
Industri)
Implikasi pada program prakerin adalah perumusan

dari prakerin yang lebih jelas dan proporsional. Misalnya

bagi SMK yang telah memiliki peralatan lengkap dan

memadahi dalam memberi bekal kompetensi kepada

siswanya maka prakerin sebaiknya dirumuskan dalam

bentuk sistem magang. Melalui magang siswa bisa

memperdalam skill, belajar hal-hal yang rumit dan

spesifik. Tetapi bagi SMK yang sangat minim peralatan,

maka dunia kerja dan industri berperan sebagai tempat

praktik (outsourcing) untuk membekali kompetensi

sesuai standar. Permasalahannya bagaimana DUDI agar

dengan sukarela menerima peran dan fungsi ini.

2.5. Tujuan Praktik Kerja Industri
Praktik Kerja Industri adalah bagian dari

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai program

bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di

dunia usaha dan dunia industri. Melalui program

prakerin siswa memperoleh pengalaman langsung

bekerja pada industri yang sebenarnya Dengan demikian

kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan dan keterampilan siwa agar memiliki rasa

siap memasuki dunia kerja.
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Kurikulum SMK (Dikmenjur: 2008) menyebutkan:

Prakerin adalah pola penyelenggaraan diklat
yang dikelola bersama-sama antara SMK
dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi
pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang
merupakan satu kesatuan program dengan
menggunakan berbagai bentuk alternatif
pelaksanaan , seperti day release, block release, dan
sebagainya.

Menurut Wena (1996: 228) dalam bukunya

yang ber judul “Pemanfaatan Industri Sebagai

Sumber Belajar dalam Pendidikan Sistem Ganda”

menjelaskan bahwa penyelenggaraan day release waktu

belajar dalam satu minggu, digunakan beberapa hari di

sekolah dan beberapa hari di industri, tergantung

kesepakatan antara pihak sekolah dan pihak

industri. Sedangkan dalam pelaksanaan Praktik Kerja

Industri yang menggunakan block release waktu belajar

dibagi pada hitungan bulan atau semester. Dalam

arti proses belajar dilakukan di sekolah beberapa

bulan atau semester secara terus menerus,

kemudian bulan atau semester berikutnya di industri.

Program Praktik Industri di SMK bertujuan agar

siswa memperoleh pengalaman langsung bekerja pada

industri yang sebenarnya. Oemar Hamalik

mengemukakan “secara umum pelatihan bertujuan

mempersiapkan dan membina tenaga kerja, baik

struktural maupun fungsional, yang memiliki

kemampuan berdisiplin yang baik” (Oemar
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Hamalik,2007:16). Dengan demikian kegiatan ini

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan

keterampilan siwa agar memiliki rasa siap memasuki

dunia kerja.

Tujuan Praktik Industri juga tertuang dalam

Depdikbud (1997:7)  adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan
kejuruan melalui peran serta institusi pasangan
(DU/DI).

2) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan,
keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan
tuntutan lapangan pekerjaan.

3) Menghasilkan tamatan yang memiliki
pengetahuaan keterampilan dan sikap yang
menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara
berkelanjutan.

4) Memberi pengetahuan dan penghargaan terhadap
pengalman kerja sebagai bagian dari proses
pendidikan.

5) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan
Menengah Kejuruan melalui pendayagunaan
sumber daya pendidikan yang ada di dunia kerja.
(Depdikbud, 1997 : 7)

2.6. Pengalaman Praktik Kerja Industri
Menurut Chalpin (2006:179) dalam “buku Kamus

Lengkap Psikologi” Pengalaman adalah pengetahuan

atau keterampilan yang diperoleh dari praktik atau dari

luar usaha belajar. Pengalaman merupakan pengetahuan

atau keterampilan yang diketahui dan dikuasai

seseorang sebagai akibat dari perbuatan atau pekerjaan

yang telah dilakukan sebelumnya selama jangka waktu
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tertentu. Seseorang dikatakan berpengalaman apabila

telah memiliki tingkat penguasaan pengetahuan dan

keterampilan yang relevan dan memadai sesuai dengan

bidang keahliannya.

Menurut Dalyono (2005:167), dalam buku “Psikologi

Pendidikan” mengatakan bahwa pengalaman dapat

mempengaruhi fisiologi perkembangan individu yang

merupakan salah satu prinsip perkembangan kesiapan

(readiness) peserta didik SMK dalam mempersiapkan diri

memasuki dunia kerja. Pengalaman merupakan

pengetahuan atau keterampilan yang sudah diketahui

dan dikuasai seseorang sebagai akibat perbuatan atau

pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya selama

jangka waktu tertentu.

Menurut pendapat tersebut seseorang baru dapat

dikatakan berpengalaman jika memiliki tingkat

penguasaan dan keterampilan yang banyak serta sesuai

dengan bidang pekerjaannya.  Definisi-definisi di atas

dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah suatu

tingkat penguasaan dan pemahaman seseorang

berdasarkan bidang yang diminatinya dan dapat diukur

dari lamanya belajar serta tingkat pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki.

Praktik Kerja Industri adalah bagian dari

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai program

bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di

dunia usaha maupun dunia industri. Pengalaman
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Praktik Kerja Industri memberikan wawasan dan

tambahan ilmu pengetahuan kepada peserta didik untuk

siap bekerja setelah ia lulus dari SMK. Hal ini, karena

peserta didik telah melihat dan terbiasa dengan keadaan

dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, dengan adanya

Praktik Kerja Industri peserta didik dapat melatih

keterampilan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah

didapat di sekolah sehingga menumbuhkan kepercayaan

diri untuk siap bekerja setelah lulus dari SMK.

Pengalaman Praktik Kerja Industri juga merupakan

salah satu faktor yang cukup mempengaruhi Kesiapan

Kerja. Pengalaman di dunia kerja sangat dibutuhkan

oleh peserta didik pada saat mulai bekerja dan setelah

lulus. Melalui berbagai sumber baik dari media maupun

dari orang-orang yang telah bekerja, peserta didik dapat

memperoleh gambaran dari pengalaman-pengalaman

orang yang telah bekerja tersebut, sehingga peserta didik

dapat menghargai keberhasilan seseorang yang telah

dicapainya

2.7. Faktor Pendukung Relevansi Pekerjaan
Kompetensi Lulusan SMK.
Prosser dan Snedden dalam Soenarto (2003:29)

dalam buku Kilas balik dan masa depan pendidikan dan

pelatihan kejuruan.mengatakan “pendidikan kejuruan

akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman

yang sukses dalam menerapkan pengetahuan dan
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keterampilan kerja”. Dari pernyataan tersebut dapat

diartikan bahwa guru pengajar harus mempunyai

pengalaman dan keahlian dalam bidangnya. Salah satu

penyebab tidak siapnya siswa dalam bekerja disebabkan

karena pengalaman praktik industri yang mereka miliki

masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah:

(1) Instruktur di industri belum disiapkan untuk

membimbing siswa dalam pelaksanaan PSG;

(2) Kesiplinan siswa rendah, kemungkinan

disebabkan karena persiapan siswa untuk terjun

ke PSG masih kurang; mencari tempat yang

kurang sesuai dengan kompetensinya dan mudah

berpindah-pindah tempat.

(3) Latihan kerja masih dirasa kurang efektif,

disebabkan karena keterbatasan alat, bahan dan

kelengkapan kerja;

(4) Belum adanya sinkronisasi kurikulum dari pihak

Sekolah dan pihak Dudi ( Dunia Usaha Dunia

Industri )

(5) Industri besar dan menengah merasa terbebani

dengan kehadiran siswa, disebabkan karena

siswa kurang siap latih;

2.8. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Padadan

Setyaprabowo yang berjudul “Pengaruh Pengalaman

Praktik Kerja Industri dan Motivasi Memasuki Dunia

Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa kelas XII Program
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Keahlian Akuntansi SMK N 2 Purworejo Tahun Ajaran

2007/2008”. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat

pengaruh positif dan signifikan antara Pengalaman

Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwanto dengan judul

“Analisis Hasil Observasi Lulusan SMK Untuk

Menyiapkan  Kerja” Dapat diketahui bahwa keterserapan

lulusan SMK maksimal adalah 97,14 % (pada Bidang

Kompetensi Akomodasi Perhotelan di SMKN 1 Kalasan

pada tahun 2008), dan keterserapan terendah adalah

21,35% (Bidang Keahlian Tata Busana di SMKN 6 Yk,

pada tahun 2003-2005).

Dari data tersebut terlihat bahwa pada saat ini

masih dibutuhkan banyak tenaga kerja bidang

akomodasi perhotelan lulusan SMK. Hal tersebut terlihat

jelas bahwa keterserapan lulusan di atas 90% (data

sementara keterserapan bidang keahlian ini dari SMKN

6, paling tinggi adalah bidang akomodasi perhotelan).

Bidang keahlian yang keterserapan lulusannya tinggi

pula adalah Bidang keahlian kecantikan.

Selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai 2009

keterserapan lulusan di atas 80%. Lulusan biasanya

bekerja di Salon (Natasha, Larisha, LBC, dan Studio Foto

Relevansi bidang pekerjaan tidak terekam secara khusus

oleh pihak SMKN 6, akan tetapi mereka yang bekerja di

bidangnya atau mendekati bidang ilmunya dimasukkan

pada data bekerja. Sedangkan yang belum bekerja atau
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bekerja tapi tidak sesuai dengan bidangnya

dikelompokkan pada data lain-lain. SMKN 1 Kalasan

telah mencatat relevansi bidang pekerjaan bagi para

lulusannya yang sudah bekerja mulai tahun 2004/2005.

Relevansi
Pekerjaan
Lulusan

Kriya
Kayu (%)

Kriya
Keramik
(%)

Kriya
Kulit
(%)

Kriya
Logam
(%)

Kriya
Tekstile
(%)

2005 65,96 46,88 69,7 34,48 61,76
2006 40 41,79 58,33 61,29 67,14
2007 40,91 36,76 70 48,57 50
2008 52,94 53,33 65,71 54,84 59,38

Penelitian yang dilakukan oleh oleh tim penelitian

dari Universitas Negeri Malang (UM) yang disponsori

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Kementerian Pendidikan Nasional dengan judul Belum

Merata lulusan SMK pada Ketenagakerjaan. Satuan

pendidikan kejuruan maupun lembaga diklat ternyata

belum sepenuhnya memiliki relevansi lulusan yang

tepat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pasokan

lulusan mereka masih rendah dan belum mampu

memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan yang ada di

tengah masyarakat. Setidaknya, kenyataan ini didapati.

Dalam penelitian yang dilakukan mulai November

2010 hingga Februari 2011 ini, lembaga SMK, balai

diklat, dan lembaga kursus belum sepenuhnya mampu

menyediakan pasokan tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Ini karena mereka belum memiliki gambaran yang jelas

tentang sisi pasokan yang dihasilkan, selain gambaran
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tentang permintaan lapangan kerja itu sendiri. Padahal,

kebutuhan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap ketersediaan pasokan. Untuk dapat

memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan

perkembangan di DUDI (Dunia Usaha dan Industri),

diperlukan peningkatan kualitas pasokan. Kualitas

pasokan yang handal hanya dapat terwujud jika

komponen-komponen pendukungnya juga terjaga

kualitasnya. "Ideal ini lah yang seharusnya terjadi di

lembaga pendidikan yang berperan menyediakan

pasokan tenaga keria bagi DUDI dan dunia kerja pada

umumnya," kata Dr Supriyono, salah seorang anggota

tim peneliti.

Secara kuantitas, tercatat jumlah lulusan SMK

sebagai pasokan tenaga kerja memang cukup memenuhi

kebutuhan di DUDI dan naik dari tahun ke tahun.

Bahkan, cenderung berlebih pada bidang-bidang

tertentu. Namun, dibandingkan dengan jumlah SMK

secara keseluruhan, baik SMK Swasta maupun SMK

Negeri, beberapa pasokan didapati melimpah atau

sebaliknya, mengalami kelangkaan lulusan untuk jenis

bidang keahlian tertentu dan ketersediaan peluang kerja.

Hal ini didasarkan pada data daya serap masih relatif

kecil dibandingkan lulusan yang dihasilkan.

Bidang keahlian yang paling padat dalam pasokan

adalah pada kelompok jasa, khususnya bidang teknik

mekanik otomotif (15 SMK), teknik komputer & jaringan
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(11 SMK), administrasi perkantoran (10 SMK).

Sedangkan, bidang keahlian yang masih sangat kurang

dalam pasokan adalah kelompok agribisnis khususnya

pertanian dan peternakan, dan bidang kesehatan. Data

keterserapan siswa di 15 SMK menunjukkan,

penyerapan lulusan digolongkan menjadi 6 kategori,

yaitu (1) menjadi PNS; (2) bekerja mandiri; (3) bekerja di

swasta yang relevan dengan kompetensi keahlian yang

dimilikinya; (4) bekerja di swasta yang tidak relevan

dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya (swasta

lain); (5) melanjutkan ke perguruan tinggi; dan (6) belum

bekerja.

Sementara, kualitas lulusan antar SMK juga sangat

beragam, ada yang termasuk kategori siap pakai namun

ada pula yang belum. Hanya, data tentang jumlah daya

serap lulusan umumnya belum semua SMK memilikinya.

Lembaga mengalami kesulitan dalam melacak lulusan,

karena belum memiliki teknik yang secara khusus untuk

mendata kelulusannya. Selain itu para alumni kadang

tidak melaporkan tempat kerjanya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Farooq (2011)

yang melakukan kajian tentang mismatch antara

pendidikan dengan pekerjaan, studi kasus para lulusan

di Pakistan. Temuannya menunjukkan bahwa ada

sebanyak 11,3% dari para lulusan yang bekerja tidak

sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka pelajari,

sebanyak 13,8% dari lulusan  yang memiliki pekerjaan
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sedikit relevan dengan disiplin ilmu yang mereka

pelajari. Lebih lanjut dalam temuan ini disebutkan

bahwa perempuan ternyata kemungkinan lebih banyak

yang mengalami mismatch (ketidak sesuaian) antara

pendidikan yang dia miliki dengan pekerjaan yang

dilakukannya.
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