




SOFT SKILLS UNTUK 
PENDIDIKAN VOKASI

LIFE SKILLS EDUCATION

C1 / 01.2021



iv

Judul Buku:
Soft Skills Untuk Pendidikan Vokasi (Life Skills Education)

Penulis:
Dr. Purnomo Ananto, MM

Editor Bahasa:
Dr. Purnomo Ananto, MM

Desain Sampul:
Anggitha Woelandhary

Penata Isi:
Anggitha Woelandhary

Jumlah Halaman:
viii +  60 halaman; 15,5 x 23 cm
Desember 2020

Diterbitkan Oleh:
Polimedia Publishing
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
telepon: (021) 93284466
email: Polimediapublishing@gmail.com

c  2020, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi 
buku tanpa izin tertulis dari Polimedia Publishing.

ISBN: 978-602-6372-628 



v

PENGANTAR PENULIS

Pelayanan pendidikan yang dapat memberikan kecakapan 
untuk berinteraksi dalam dinamika kehidupan saat ini yang sarat 
dengan perubahan, perlu terus ditumbuhkembangkan. Apalagi 
dimasa Pandemi Covid 19 yang melanda dunia sejak awal tahun 
2020 termasuk di Indonesia sehingga memaksa kita merubah 
berbagai aktivitas kehidupan dengan memanfaatkan berbagai 
teknologi informasi, karena kita harus belajar dari rumah, berkerja 
dari rumah bahkan belanjapun dari rumah (Shoping from home). 
Pendidikan harus berakar di masyarakat, memberikan akses yang 
seluas-luasnya kepada masyarakat, dan dimanfaatkan untuk 
memajukan kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penulis mencoba mengangkat pentingnya proses 
pembelajaran pada pendidikan vokasi yang dapat meningkatkan 
soft skills karena selama ini masih banyak proses pembelajaran 
yang dilakukan cenderung verbalistik serta berorientasi 
subject matter semata dan berlangsung satu arah (one way 
communication) termasuk ketika praktik sehingga hal seperti 
ini kurang dapat meningkatkan kecakapan hidup atau soft skills 
siswa/mahasiswa. Buku ini akan banyak menyajikan tentang 
bagaimana meningkatkan soft skills melalui pembelajaran yang 
ada dengan menggunakan pendekatan pendidikan kecakapan 
hidup yang memiliki tujuan untuk melaksanakan pendidikan 
dalam meningkatkan Kecakapan dan kemampuan psikososial 
seseorang (People Skills) untuk mengatasi berbagai tuntutan 
dan tantangan hidup sehari-hari, karena mempunyai kontribusi 
yang sangat besar terhadap peningkatan perkembangan 
individu dan sosial, serta pencegahan terhadap masalah-
masalah perilaku menyimpang maupun masalah-masalah sosial 
kepada peserta didik. Proses pembelajaran dengan pendekatan 
pendidikan kecakapan hidup akan berdampak signifikan 
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dalam mengembanggkan sosft skills, melalui pendekatan 
pendidikan kecakapan hidup akan dapat meningkatkan mutu 
penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah dan kampus 
vokasi yang pada gilirannya akan mendorong pembentukan 
karakter peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 
sesuai standar kompetensi lulusan pada pendidikan vokasi.

    Jakarta, November 2020

    Dr. Purnomo Ananto, MM
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LATAR BELAKANG

Istilah soft skills telah ada sejak lama baik dalam pengaturan 
bisnis maupun pendidikan, dalam pertemuan perusahaan, 
dan pengembangan kurikulum, kapan orang berpikir tentang 
keterampilan mereka? mereka biasanya merefleksikan praktik 
yang telah mereka sempurnakan, seperti keyboard dengan 
kecepatan dan akurasi atau kabel elektronik dalam sistem 
otomotif. Pada dasarnya, ketika individu menggunakan istilah 
hard skills, mereka biasanya mengacu pada definisi skills seperti 
yang didefinisikan oleh Random House Dictionary: kemampuan, 
yang berasal dari pengetahuan, praktik, bakat, untuk melakukan 
sesuatu dengan baik; keunggulan kompeten dalam kinerja; dan 
kerajinan, perdagangan, atau pekerjaan yang membutuhkan 
manual ketangkasan atau pelatihan khusus dimana seseorang 
memiliki kompetensi dan pengalaman.

Keterampilan keras atau Hard Skills adalah keahlian teknis 
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. 
Sedangkan Soft Skills atau keterampilan lunak adalah kualitas 
interpersonal, disebut juga dengan people skills, dan atribut 
pribadi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 
termasuk dunia usaha/industri. Para pimpinan perusahaan 
(Eksekutif bisnis) menganggap soft skills sebagai atribut 
yang sangat penting dalam dunia usaha dan dunia industry 
maupun dunia kerja. Pengusaha ingin karyawan baru memiliki 
soft skills yang kuat, sekaligus hard keterampilan Pertanyaan 
paling mendasar yang tidak mudah untuk dijawab adalah, 
“Apa sebenarnya soft skills itu?” karena persepsi tentang apa 
itu soft skills berbeda dari konteks ke konteks. Sebuah subjek 
mungkin dianggap sebagai soft skills di satu bidang tertentu, 
dan mungkin dianggap sulit keterampilan lain. Sehingga untuk 
menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pemahaman 
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tentang apa yang harus diakui sebagai soft keterampilan sangat 
bervariasi. Pengetahuan dalam manajemen proyek misalnya 
adalah “menyenangkan untuk dimiliki” untuk seorang lulusan 
elektrik, tetapi itu adalah “harus dimiliki” untuk seorang lulusan 
sipil. Berlatih di kesadaran budaya mungkin berguna untuk 
lulusan kimia, tetapi itu adalah kebutuhan mutlak publik atau 
manajemen sumber daya manusia dalam masyarakat dengan 
budaya yang beragam. Cukup menarik ensiklopedia yang 
terkenal secara internasional tidak banyak bicara tentang soft 
skills. Ensiklopedia online “Wikipedia” memberikan definisi 
yang sangat luas keterampilan lunak, yang menyisakan banyak 
ruang untuk diskusi: “Soft skills mengacu pada kelompok ciri 
kepribadian, rahmat sosial, fasilitas dengan bahasa, kebiasaan 
pribadi, keramahan, dan optimisme yang menandai orang-
orang berbeda derajat. Soft skills melengkapi hard skills, yang 
merupakan persyaratan teknisnya dari suatu pekerjaan. “ 
(Wikipedia, 2007)

Soft skills jelas merupakan bagian dari Life Skills Education 
atau pendidikan kecakapan hidup yang pada dasarnya adalah 
kegiatan bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dalam 
meningkatkan Kecakapan dan kemampuan psikososial seseorang 
untuk mengatasi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-
hari khususnya yang berkaitan dengan General Life Skills.

General Life Skills yang menekankan pada pengembangan 
kemampuan Psichososial, antara lain yaitu untuk (a) 
mengakrabkan siswa/mahasiswa dengan kehidupan nyata di 
lingkungannya, (b) menumbuhkan kesadaran tentang makna/
nilai kehidupan, termasuk upaya dalam menghadapi Pandemi 
Covid 19 maupun gaya hidup yang tidak sehat (c) penanaman 
penguasaan keterampilan vokasional, (d) memacu kreativitas, 
dan (e) mengembangkan peran sosial, (f) mengembangkan rasa 
percaya diri,  tanggung jawab,  dan disiplin.
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Pendidikan Kecakapan Hidup Dirancang  Untuk 
Meningkatkan Soft Skills

Sebelum membahas tentang soft skills ada baiknya kita 
membahas Pendidikan Kecakapan Hidup yang memang 
dirancang untuk memudahkan suatu praktik serta penguatan 
dari keterampilan psikososial dalam konteks cultural yang tepat. 
Selain itu, juga Pendidikan Kecakapan Hidup, karena dengan 
pendekatan ini akan dapat meningkatkan soft skills peserta didik 
yang pada akhirnya diharapkan dapat berperan dalam :

1. Perkembangan sosial pribadi siswa/mahasiswa,
2. Perlindungan hak asasi manusia dan, 
3. Pencegahan dari masalah-masalah sosial dan kesehatan, 

serta 
4. Membawa peserta didik menjadi sehat secara fisik dan 

mental.

Gambar 1. 
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Pengertian Pendidikan Kecakapan Hidup

1. Kemampuan Psikososial untuk mengatasi berbagai 
tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari.

2. Kemampuan seseorang untuk mempertahankan 
kesejahteraan mentalnya dengan baik melalui 
kemampuannya untuk beradaptasi dengan orang lain, 
budaya, dan lingkungan.

Selanjutnya, bila kita menempatkan Pendidikan Kecakapan 
Hidup sebagai model, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan 
Kecakapan Hidup adalah hubungan antara faktor pengetahuan, 
motivasi, tingkah laku/sikap, dan nilai hidup, serta perilaku 
positif dalam lingkup kesehatan fisik, mental, dan sosial yang 
pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi utama 
terhadap peningkatan soft skills peserta didik.

Gambar 2. 

PENGETAHUAN, SIKAP DAN NILAI + KECAKAPAN HIDUP + 
(KEMAMPUAN PSIKO-SOSIAL) + PENGUATAN PERILAKU UNTUK 
SUATU PERUBAHAN = PERILAKU YANG POSITIF = PENCEGAH 
MASALAH SOSIAL
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LANDASAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN KECAKAPAN 
HIDUP

1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

a. Hak-hak Anak
 Setiap anak memiliki hak hidup yang hakiki, dan 

Negara-negara semaksimal mungkin akan menjamin 
kelangsungan hidup dan perkembagan anak.  Adapun 
hak-hak anak dimaksud, antara lain sebagai berikut :
1. Hak memperoleh dan mempertahankan identitas;
2. Hak untuk bebas berekspresi;
3. Hak bebas berfikir dan beragama;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas 

kehidupan pribadi;
5. Hak untuk memperoleh informasi yang layak;
6. Hak mendapatkan pendidikan; dan
7. Hak mendapatkan kesehatan yang layak.

 Negara berkewajiban dan orang tua bertanggung jawab 
dalam memenuhi, menghargai, dan melindungi hak 
tersebut.

b. Partisipasi
 Partisipasi atau keterlibatan seluruh mahasiswa/peserta 

didik dalam Pendidikan Kecakapan Hidup merupakan 
prinsip umum yang harus diperhatikan oleh seorang 
dosen dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang 
berhubungan dengan Pendidikan Kecakapan Hidup 
untuk meningkatkan soft skills.
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2. Konsep dasar

Pendidikan Kecakapan Hidup mempunyai kontribusi yang 
sangat besar terhadap peningkatan perkembangan individu 
dan sosial, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan 
pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan, social dan 
ketenagakerjaan, karena konsep dasar Pendidikan Kecakapan 
Hidup meliputi :

a. Demokratisasi → mencakup penghargaan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk 
hak-hak anak dan perempuan (termasuk Konvensi 
penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
perempuan);

b. Tanggung jawab → baik terhadap diri sendiri maupun 
terhadap orang lain dan lingkungan; dan

c. Perlindungan → baik terhadap diri sendiri maupun 
terhadap orang lain dan lingkungan.

Sebagai konsekuensi logis dari konsep dasar di atas, maka 
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education) mempunyai 
dampak terhadap metode pengajaran di mana para mahasiswa/
peserta didik akan belajar dalam situasi yang demokratis 
(Pengembangan rasa percaya diri akan belajar saling menghargai) 
dibandingkan dengan cara intruktif atau pendekatan komunikasi 
satu arah.

TUJUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Tujuan Umum

1. Untuk memberdayakan dosen/guru dan pengelola 
pendidikan lainnya agar mereka dapat membuat 
mahasiswa/peserta didik mampu mengembangkan 
berbagai kecakapan yang diperlukan dalam kehidupan.
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2. Mengembangkan pola berfikir dan bertindak, sehingga 
peserta didik mampu/dapat berperilaku positif dalam 
kehidupan sehari-hari guna meningkatkan soft skillsnya.

Tujuan Khusus

1. Dosen/Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan 
untuk meramu dan mengelola berbagai topik pelajaran 
secara menarik dalam rangka pengembangan kecakapan 
hidup untuk meningkatkan soft skills

2. Mahasiswa/Peserta didik  memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.

PENERAPAN PENDIDIKAN UNTUK HIDUP

1. Proses belajar yang emansipatif,  yaitu dalam arti 
melepaskan peserta didik dari berbagai belenggu sosial 
budaya yang bersifat reprensif → menempatkan subjek 
belajar secara subordinatif.

2. Emansipatif hanya dapat dilakukan jika dosen/
fasilitator atau mahasiswa/peserta didik menjadi lebih 
bebas dalam prosesnya mencari pengetahuan dan 
keterampilan. Dengan cara seperti ini, maka peserta 
didik akan menumbuhkan keyakinan bahwa ia dapat 
melakukan tugasnya dan bahwa dia tidak lebih buruk 
dibandingkan yang lain, serta mempunyai kesempatan 
yang sama untuk sukses.

3. Agar memiliki kemampuan dan lebih percaya diri yang 
pada akhirnya dapat mendorong peserta dididk untuk 
berinisiatif, tidak takut salah, dalam menghadapi konflik 
sebagai bagian dari persoalan hidup sehari-hari yang 
tidak perlu dipecahkan dengan kekerasan.
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PENTINGNYA PROSES PEMBELAJARAN DILAKUKAN 
MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN 
HIDUP

1. Merupakan jawaban terhadap tantangan kebutuhan 
industry dan kehidupan sehari-hari;

2.  Menekankan pada subtansi soft skills yang relevan;
3.  Menekankan pada keterampilan lunak;
4.  Membuat belajar lebih menyenangkan;
5.  Lebih realistis.

PRINSIP-PRINSIP DIDAKTIS PENDIDIKAN 
KECAKAPAN HIDUP MELALUI  JALUR PPENDIDIKAN

 Prinsip umum dalam pembelajaran Pendidikan Kecakapan 
Hidup adalah :

1. Dari yang sudah diketahui ke → yang belum diketahui;
2. Dari yang sederhana ke → yang kompleks;
3. Dari yang mudah ke → yang sukar;
4. Dari yang kongkret ke → yang abstrak;
5. Dari yang fakta ke → opini.

SYARAT-SYARAT POKOK PENDIDIKAN KECAKAPAN 
HIDUP

1. Suasana belajar nyaman dan aman.
2.  Hubungan antara peserta didik dan guru/fasilitator 

dalam proses belajar harus diwarnai dengan rasa saling 
menghargai, percaya dan kasih sayang.
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3. Belajar sebagai upaya yang klasikal/kelompok dan 
individual dimana kedua proses inisaling bertautan.

4. Proses belajar terjadi pada dua belah pihak → guru/
fasilitator  belajar banyak dari peserta didik , demikian 
juga anak belajar banyak dari guru/fasilitator dan dari 
teman-temannya.

5. Proses belajar tidak terlepas dari akar budaya setempat.
6. Proses belajar penuh dengan optimisme.

KETERAMPILAN LUNAK (SOFT SKILLS) YANG 
DIKEMBANGKAN MELALUI  PENDIDIKAN 
KECAKAPAN HIDUP

1. Berfikir kritis 
2. Berpikir kreatif
3. Pengambilan keputusan
4. Komunikasi yang efektif
5. Percaya diri dan bernegosiasi 
6. Pemecahan masalah
7. Membina hubungan antar pribadi
8. Kesadaran diri dan empati
9. Mengatasi gejolak emosi; dan
10. Mengelola stress

LIMA PASANGAN INTI SOFT SKILLS (PENDIDIKAN 
KECAKAPAN HIDUP)

Kesadaran akan diri sendiri Berempati

Komunikasi yang efektif Membangun hubungan antar 
pribadi

Membuat Keputusan yang tepat Memecahkan masalah



10

Berpikir Kreatif Berpikir Kritis
Mengatasi Gejolak Emosi Mengelola Stress

YANG DIHARAPKAN TERJADI MELALUI 
PENDEKATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

1. Kelas menjadi lebih demokratis.

3. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dan mandiri.
4. Peserta didik lebih berani mengemukakan ide-idenya 

(hindari group think).
5. Kreatifitas individual maupun kelompok berkembang.
6. Kohesifitas kelas tumbuh.
7. Berbagai perasangka berkurang.

Gambar 3.

2.   Dosen/Guru dan mahasiswa/peserta didik sama-sama 
belajar.
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HAL-HAL YANG PERLU DITEKANKAN PADA 
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

1. Tekankan bahwa proses lebih penting dari pada hasil 
(bukan salah vs benar);

2. Kerja sama kelompok sama pentingnya dengan kerja 
individual.

3. Komunikasi setiap hasil suatu kegiatan.
4. Upayakan selalu membina emosi yang positif (reward vs 

punishment).

MANFAAT PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

1. Mementingkan Soft skills
2. Meningkatkan keberhasialan Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Memberi wawasan berfikir yang lebih jelas;
4. Memberi kemampuan agar tetap berhasil dlaam 

menghadapi kehidupan sehari-hari;
5. Memotivasi siswa untuk meingkatkan kemampuannya;
6. Memberikan kemampuan mengatasi permasalahan 

pribadi;
7. Meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan, dan 

menghargai sesama; dan
8. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri 

dan orang lain.

Pendidikan Kecakapan Hidup mempunyai kontribusi yang 
sangat besar terhadap peningkatan soft skills dan perkembangan 
individu serta sosial, perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
dan pencegahan terhadap masalah-masalah social yang ada di 
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masyarakat. Pendidikan Kecakapan hidup dapat diberi muatan 
berbagai substansi pengetahuan dan keterampilan di sekolah/
kampus sudah banyak dipraktekkan di banyak negara di dunia, 
karena dianggap mempunyai potensi sebagai instrumen 
pemberdayaan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan 
tantangan hidup yang dihadapi masyarakat khususnya siswa/
mahasiswa sehari-harinya. 

Kecakapan hidup (Soft skills) sebagai inti dari kompetensi 
dan hasil pendidikan adalah kecakapan yang dimiliki seseorang 
untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan 
dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif 
dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya 
mampu mengatasinya (Depdiknas, 2006:22). 

Kecakapan hidup terdiri dari kecakapan hidup yang bersifat 
umum (General life skills) dan kecakapan hidup yang bersifat 
khusus (Specific life skills). Menurut Malik Fadjar (2003) 
kecakapan hidup yang bersifat umum terdiri dari kecakapan 
personal dan sosial, sedangkan kecakapan hidup yang bersifat 
spesifik terdiri dari kecakapan akademik dan vokasional. 

Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan yang diperlukan 
seseorang untuk menghadapi problema bidang khusus seperti 
pekerjan/kegiatan dan atau keadaan tertentu, yang terdiri atas 
kecakapan akademik dan vokasional. Kecakapan akademik 
mencakup antara lain kecakapan mengidentifikasi variabel dan 
menjelaskan hubungannya dengan suatu fenomena tertentu, 
merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta 
merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan 
suatu gagasan atau keingintahuan.

Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan 
atau kegiatan tertentu yang terdapat di masyarakat dan lebih 
memerlukan keterampilan motorik. Dalam kecakapan vokasional 
tercakup kecakapan vokasional dasar atau pravokasional yang 
meliputi kecakapan menggunakan alat kerja, alat ukur, memilih 
bahan, merancang produk; dan kecakapan vokasional penunjang 
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yang meliputi kecenderungan untuk bertindak dan sikap 
kewirausahaan. Ini artinya peserta didik pada pendidikan vokasi 
harus dibekali dengan jenis-jenis keterampilan kerja saja tetapi 
juga harus diberikan kesempatan mengembangkan wawasan 
kerja, etos kerja dan aktivitas produktif.

Perlu disadari, bahwa di dalam kehidupan nyata, antara 
general life skills dengan specific life skills, yaitu antara 
kecakapan memahami diri, berpikir rasional, kecakapan sosial, 
akademik, dengan kecakapan vokasional tidak berfungsi secara 
terpisah-pisah, atau tidak terpisah secara ekslusif. Artinya, dalam 
kehidupan nyata seluruh kecakapan tersebut saling melengkapi, 
sehingga menyatu menjadi tindakan individu yang melibatkan 
aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Derajat kualitas 
tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh derajat 
kualitas berbagai aspek pendukung tersebut.

Kecakapan hidup tersebut sesuai dengan empat pilar 
pendidikan yang dicanangkan UNESCO apabila diterapkan 
dengan baik di sekolah/kampus akan mampu membekali 
siswa/mahasiswa dengan kecakapan hidup yang dibutuhkan 
siswa untuk bekal hidup di masyarakat. Empat pilar pendidikan 
tersebut adalah belajar untuk mengetahui (learning to know), 
belajar untuk berbuat atau bekerja (learning to do), belajar 
untuk menjadi jati diri (learning to be) dan belajar untuk hidup 
bermasyarakat (learning to live together). Empat pilar pendidikan 
tersebut merupakan prinsip yang perlu dijadikan landasan 
dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-
sekolah, yang ditujukan untuk menghasilkan generasi-generasi 
penerus bangsa sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa 
Indonesia. Untuk mencapai empat pilar pendidikan yang disertai 
kepemilikan bekal kecakapan hidup (life skills) yang sangat 
dibutuhkan, memang seharusnya mahasiswa/siswa terlibat aktif 
dalam pembelajaran yang mempraktekkan berinteraksi dengan 
lingkungan fisik dan sosial, agar siswa memahami pengetahuan 
yang terkait dengan lingkungan sekitarnya (learning to know). 
Proses pembelajaran tersebut bertujuan memfasilitasi siswa 
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dalam melakukan perbuatan atas dasar pengetahuan yang 
dipahaminya untuk memperkaya pengalaman belajar (learning 
to do). Siswa diharapkan dapat membangun kepercayaan 
dirinya supaya dapat menjadi jati dirinya sendiri (learning to 
be); dan sekaligus juga berinteraksi dengan berbagai individu 
dan kelompok yang beraneka ragam, yang akan membentuk 
kepribadiaanya, memahami kemajemukan, dan melahirkan 
sikap toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan yang 
dimiliki masing-masing individu (learning to live together) sesuai 
dengan haknya masing-masing.

Soft Skills Dalam Pendidikan Vokasi

Pada pendidikan vokasi baik tingkat pendidikan menengah  
maupun pada pendidikan tinggi pengembangan soft skills jelas 
menjasi sangat penting untuk diberikan kepada siswa/mahasiswa 
sebagai bekal mereka terjun ke dunia kerja dan industri, agar 
dapat mencetak lulusan yang siap pakai di dunia kerja karena 
tuntutan dunia kerja lebih menekankan pada kemampuan soft 
skills. Berdasarkan Survey National Association of Colleges and 
Employee (NACE, 2002) dalam Elfindri dkk (2011: 156), terdapat 
19 kemampuan yang diperlukan di pasar kerja, kemampuan 
yang diperlukan itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini : 

No KEMAMPUAN NILAI/
SKOR

KLASIFIKASI 
SKILLS

RANKING 
URGENSI

1 Komunikasi 4,69 Soft skills 1
2 Kejujuran/Integritas 4,59 Soft skills 2
3 Bekerjasama 4,54 Soft skills 3
4 Interpersonal 4,5 Soft skills 4
5 Etos kerja yang baik 4,46 Soft skills 5

Tabel 1. Kemampuan yang diperlukan di dunia usaha, dunia industry, 

dan dunia kerja
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6 Motivasi/Inisiatif 4,42 Soft skills 6
7 Mampu beradaptasi 4,41 Soft skills 7
8 Analitikal 4,36 Psikomotor 

hard skills
8

9 Komputer 4,21 Psikomotor 
hard skills

9

10 Organisasi 4,05 Soft skills 10
11 Orientasi Detail 4 Soft skills 11
12 Kepemimpinan 3,97 Soft skills 12
13 Percaya diri 3,95 Soft skills 13
14 Sopan / beretika 3,82 Soft skills 14
15 Bijaksana 3,75 Soft skills 15
16 Indeks Prestasi > 3,0 3,68 Kognitif hard 

skills
16

17 Kreatif 3,59 Soft skills 17
18 Humoris 3,25 Soft skills 18
19 Jiwa Enterprenership 3,23 Soft skills 19

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa 16 dari 19 kemampuan 
yang diperlukan dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja 
adalah aspek soft skills dan ranking 7 teratas juga diisi/ditempati 
oleh aspek soft skills. Melihat kenyataan tersebut sangat jelas 
mengapa soft skills harus diberikan dalam proses pendidikan. 
Mulai dari kemampuan komunikasi sampai dengan kemampuan 
entreprenership diharapkan dapat diajarkan kepada siswa 
sehingga siswa akan menjadi lulusan yang siap pakai di dunia 
kerja dan tidak hanya memiliki kemampuan hard skills saja tetapi 
juga kemampuan soft skills. 

Soft skills atau people skills menjadi dua bagian, yaitu 
intrapersonal skills dan interpersonal skills, sebagaimana 
dikutip oleh Illah Sailah (2008: 18), “Intrapersonal skills 
adalah keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri. 
Intrapersonal skills sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum 
seseorang mulai berhubungan dengan orang lain”. 
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Pada umumnya dalam praktek proses seleksi pegawai 
yang dilakukan oleh perusahaan hampir semua perusahaan 
melakukan saringan berdasarkan pada aspek kemampuan 
berpikir logis dan analisis di tahap awal. Kemudian dilanjutkan 
dengan seleksi karakter dan sikap kerja, sementara pada proses 
seleksi akhir, baru dilakukan seleksi berdasarkan kemampuan 
teknis dan akademis calon pegawai tersebut. Terutama proses 
seleksi wawancara, proses ini sangat sarat dengan soft skills, 
yaitu ketrampilan berkomunikasi secara efektif, kemampuan 
berpikir kritis, ketrampilan menghargai orang lain, sikap serta 
motivasi kerja. (Bowo Widodo 2008 :18)

Intinya bahwa dalam dunia kerja, soft skills sangat diperlukan 
keberadaannya dimulai dari proses perekrutan atau seleksi 
karyawan hingga tentunya pada saat bekerja. Keseimbangan 
antara kemampuan hard skills dan soft skills sangat diperlukan 
dalam dunia usaha, industry dan dunia kerja.  Jika kemampuan 
hard skills saja yang dimiliki maka akan tersingkir oleh karyawan 
yang mempunyai kemampuan soft skills. 

Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas tentang pentingnya 
soft skills diberikan dalam proses pembelajaran dan pentingnya 
soft skills dalam dunia usaha/industry dan dunia kerja. Untuk 
menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 
soft skills yang baik dan memenuhi standar dalam dunia pekerjaan 
tentunya dimulai dari dunia pendidikan khususnya pendidikan 
vokasi, karena dunia pendidikan vokasi merupakan awal dari 
suatu pembelajaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah 
bagaimana menghasilkan keterampilan-keterampilan tersebut 
dan bagaimana cara agar dapat terintegrasi dalam pembelajaran, 
pada bab sebelumnya dan selanjutnya diuraikan pembelajaran 
untuk peningkatan soft skills yang dilakukan dengan pendekatan 
pendidikan kecakapan hidup (lise skills education). 

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada pendidikan 
vokasi dimulai dengan segenap rencana pembelajaran yang 
telah ditentukan sebelumnya, tanpa adanya rencana yang 
telah disusun sebelumnya maka penyelengaraan kegiatan 
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belajar mengajar akan berjalan tidak terstruktur. Rencana 
kegiatan atau skenario pembelajaran itu biasa disebut dengan 
kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan  
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 
2 disebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis 
pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 
dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

Kurikulum dikatakan merupakan seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, 
maka cara menumbuhkan soft skills dalam proses pembelajaran 
adalah dengan memasukkan muatan soft skills ke dalam 
kurikulum pembelajaran. Karena telah dijelaskan kurikulum itu 
sebagai rencana pembelajaran yang berisi mengenai tujuan, isi, 
bahan serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran 
untuk mencapai tujuan tertentu, jika muatan soft skills sudah 
dimasukkan ke dalam kurikulum dalam suatu mata kuliah 
akan memudahkan guru/dosen dalam merancang kegiatan 
pembelajaran. 

Mengintegrasikan soft skills dalam kurikulum tentu 
bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sudah saatnya proses 
pendidikan dari nilai-nilai universal di pendidikan vokasi melalui 
integrasi aspek soft skills ke dalam sebagian besar mata kuliah 
yang diberikan. Adapun langkah-langkah persiapan yang harus 
dilalui oleh dosen/guru pengampu mata kuliah/pelajaran adalah 
sebagai berikut: 

1. Susun tujuan pembelajaran dan penetapan capaian 
pembelajaran. Dalam kaitan ini yang menjadi kebutuhan 
adalah kemampuan untuk merumuskan kompetensi, 
yang lazim dikenal dengan Kurikulum Berbasis 
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Kompetensi (KBK). Guru dan dosen harus mampu 
merumuskan apa saja yang akan dicapai, sesuai dengan 
ranah pendidikan yang disampaikan sebelumnya. 

2. Masukan pada masing-masing sesi mata kuliah/
pelajaran soft skills apa yang akan dihasilkan. Setelah 
kompetensi masing-masing sesi dirumuskan, kemudian 
dapat pula memasukkan bagaimana cara pembelajaran 
yang menumbuhkan masingmasing soft skills yang 
diharapkan. 

3. Rencanakan bagaimana metoda operasional 
melaksanakannya, baik pada masing-masing sesi ajar, 
maupun pada beberapa pertemuan. 

4. Lakukan uji coba pada suatu kelas atau sekelompok 
anak. Lakukan pengamatan-pengamatan terhadap 
anak-anak agar kemudian kita bisa melihat antara 
sebelum dan sesudah dilakukan uji coba daapt 
menghasilkan perbedaan yang nyata. Jika para guru 
ingin mempraktekan suatu kaedah penelitian tindakan 
kelas, maka secara objektif mesti pula diukur seberapa 
berubah soft skills anak-anak dengan adanya salah satu 
perlakuan treatment yang diberikan. 

5. Review hasil uji coba untuk perbaikan. Sebuah proses 
penerapan metode menerapkan soft skills tidaklah 
semudah membalik telapak tangan. Kita perlu sabar, 
dan selalu memperbaiki bagaimana sebaiknya antara 
satu tahap ke tahap perbaikan pembelajaran. 

6. Finalisasi metoda pembelajaran. Setelah dilakukan 
cara berulang, maka kemudian dapat dituliskan dalam 
bentuk teaching manual sebuah pelajaran. Berisikan 
secara lengkap isi bahan ajar, metode mengajarkan, 
aspek soft skills dan metode mengajarkannya. (Elfindri 
dkk, 2011: 137). 

Intinya langkah-langkah persiapan yang harus dipersiapkan 
dalam mengintegrasikan soft skills pada pembelajaran di 
atas, dimulai dari menyusun tujuan dan rencana pencapaian 
pembelajaran, masukan pada masing-masing materi ajar jadi soft 
skills tidak hanya terdapat pada beberapa mata kuliah/pelajaran 
saja tetapi pada seluruh mata kuliah/pelajaran, rencanakan 
metode apa yang digunakan, lakukan uji coba terlebih dahulu 
pada suatu kelas, review hasil uji coba, dan finalisasi metoda 
pembelajarang digunakan misalnya; role play, diskusi dan 
sebagainya. 
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Strategi Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 
“strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya 
bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu 
dalam perang dan damai; rencana yang cermat mengenai 
kegiatan untu mencapai sasaran khusus”. Menurut Aswan Zain 
(1997: 5), “secara umum strategi mempunyai pengertian suatu 
garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai 
sasaran yang telah ditentukan”. Kata strategi menurut Made 
Wena (2010 2), “berarti cara dan seni menggunakan sumber 
daya untuk mencapai tujuan tertentu”. Dari berbagai pendapat di 
atas tentang strategi dapat disimpulkan bahwa strategi diartikan 
sebagai rencana dalam bertindak. Atau cara yang digunakan 
dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

Dalam proses belajar mengajar, dosen/guru harus memiliki 
strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. 

Pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua 
kata pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata 
strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk 
mencapai tujuan tertentu”. Degeng, sebagaimana dikutip oleh 
Made Wena (2010: 2), mengatakan “pembelajaran berarti upaya 
membelajarkan siswa. Dengan demikian strategi pembelajaran 
berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar 
dalam upaya membelajarkan siswa. (Made Wena berpendapat 
(2010: 2),

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis 
besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran 
yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, 
strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru 
anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 
mencapai tujuan yang telah digariskan. (Syaiful Bahri Djamarah 
dan Aswan Zain (1997: 5),
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Setidaknya ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar 
yang meliputi hal-hal berikut : 

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan 
kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak 
didik sebagaimana yang diharapkan. 

2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar 
berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik 
belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif 
sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam 
menunaikan kegiatan mengajarnya. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal 
keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan 
sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 
melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar 
yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat 
penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan 
secara keseluruhan. (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 
Zain 1997: 5),

Dari uraian diatas dapat disimpulkan strategi pembelajaran 
adalah suatu cara penyampaian materi oleh guru kepada siswa 
yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pembelajaran dan ada empat strategi dasar dalam strategi 
pembelajaran yaitu mengidentifikasi, memilih pendekatan 
pembelajaran, memilih dan menetapkan metode dan teknik 
yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan menetapkan 
standar keberhasilan dari proses pembelajaran. Adanya strategi 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat 
memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 
dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Pengertian Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar merupakan hal yang utama dalam 
proses pendidikan. Belajar mengajar merupakan komunikasi 
yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik. 



21

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang 
dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna 
membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik 
yang belajar”. (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 1997: 43).

Menurut Dimyati dan Mudjiono yang dikutip oleh Syaiful 
Sagala (2006: 62), “pembelajaran adalah kegiatan guru secara 
terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa 
belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 
belajar”. 

Intinya bahwa belajar mengajar diartikan sebagai suatu 
proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 
mengerti menjadi mengerti, yang menyebabkan adanya 
perubahan dari sebelum belajar dengan sesudah belajar. 

Macam-macam Strategi 

Pembelajaran Dalam penggunaan strategi pembelajaran 
tentunya tidak hanya memakai satu jenis strategi saja. Menurut 
Made Wena terdapat beberapa strategi pembelajaran yaitu 
sebagai berikut : 

1. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran Strategi 
pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan 
(sequencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta, 
konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan suatu isi 
pembelajaran. (2010: 7).

2. Strategi Pengelolaan Pembelajaran Strategi pengelolaan 
berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau 
komponen strategi tepat dipakai dalam suatu situasi 
pembelajaran. (2010: 11). 

3. Strategi Pembelajaran Pemecahan Masalah Pemecahan 
masalah dipandang sebagai suatu proses untuk 
menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang 
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dapat  diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang 
baru. (2010: 52). 

4. Strategi Pembelajaran Ranah Motorik Pembelajaran 
praktik lebih ditekankan dalam strategi pembelajaran 
ranah motorik ini. Melalui kegiatan pembelajaran 
praktik, siswa akan dapat menguasai keterampilan kerja 
secara optimal. (2010: 100). 

5. Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif Strategi 
pembelajaran ini diharapkan dapat menantang para 
siswa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif sebagai 
rekreasi atau pencerminan pemahamannya terhadap 
masalah/topik yang dikaji. (2010: 139). 

6. Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek Pembelajaran 
berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 
memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 
pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. 
(2010: 144). 

7. Strategi Pembelajaran Kuantum Pembelajaran kuantum 
merupakan cara baru yang memudahkan proses belajar, 
yang memadukan unsur seni dan pencapaian terarah, 
untuk segala mata pelajaran. Pembelajaran kuantum 
adalah penggubahan belajar yang meriah dengan 
segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan, 
interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen 
belajar serta berfokus pada hubungan dinamis dalam 
lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan 
dalam rangka kerangka untuk belajar. (2010: 160). 

8. Strategi Pembelajaran Siklus Siklus belajar merupakan 
salah satu model pembelajaran dengan pendekatan 
konstruktivitis yang saat ini dikembangkan lima 
tahap yang terdiri atas tahap pembangkitan minat 
(engangement), eksplorasi (exploration), penjelasan 
(explanation), elaborasi (elaboration/extention), 
evaluasi (evaluation). (2010: 198). 
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9. Strategi Pembelajaran Generatif Dalam pembelajaran 
generatif, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu 
tahap pendahuluan atau disebut eksplorasi, tahap 
pemfokusan, tahap tantangan atau tahap pengenalan 
konsep, dan tahap penerapan konsep. (2010: 198). 

10. Strategi Belajar Tuntas Belajar tuntas menyajikan suatu 
cara yang menarik dan ringkas untuk meningkatkan 
unjuk kerja siswa ke tingkat pencapaian suatu pokok 
bahasan yang lebih memuaskan. Model pembelajaran 
ini terdiri atas lima tahap yaitu orientasi, penyajian, 
latihan struktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. 
(2010: 198). 

11. Strategi Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran 
kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 
kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip 
dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk 
kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk 
mencapai tujuan bersama. (2010: 198). 

12. Strategi Pembelajaran Berbasis Komputer Pembelajaran 
berbasis komputer adalah pembelajaran yang 
menggunakan komputer sebagai alat bantu. Melalui 
pembelajaran ini bahan ajar disajikan melalui media 
komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar 
menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. 
Dengan rancangan pembelajaran komputer yang 
bersifat interaktif, akan mampu meningkatkan motivasi 
siswa dalam belajar. (2010: 203). 

13. Strategi Pembelajaran Berbasis Elektronik (e-learning) 
On-line learning merupakan suatu sistem atau proses 
untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak 
jauh melalui aplikasi web dan jaringan internet. (2010: 
221). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan terdapat berbagai 
macam strategi pembelajaran yang dapat diterapkan 
dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya semua 
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strategi pembelajaran memiliki tujuan yang sama yaitu 
mempermudah proses belajar mengajar dan mencapai tujuan 
pembelajaran, hanya saja seperti yang telah diuraikan di atas, 
cara penyampaiannya berbeda-beda. Untuk sekolah kejuruan 
khususnya, strategi pembelajaran langsung yaitu siswa yang 
melakukan dan guru hanya sebagai fasilitator sangatlah tepat 
dikarenakan melalui pengalaman langsung diharapkan siswa 
tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja tetapi juga 
keterampilan. Proses pembelajaran pada saat ini juga tidak 
hanya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, tetapi juga 
dapat dilakukan secara jarak jauh sehingga tanpa pengawasan 
dosen/guru pun mahasiswa/siswa dapat belajar secara mandiri. 
Dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini, diharapkan 
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terus meningkat 
kualitasnya dan dapat diterima di dunia kerja. 

Strategi Integrasi Soft Skills dalam Pembelajaran 

Seperti telah diuraikan diatas Soft skills adalah bukan nama 
mata kuliah/pelajaran, tetapi soft skill merupakan kemampuan 
non teknis bagi mahasiswa/siswa yang harus diberikan dengan 
mengintegrasikan pada setiap mata pelajaran. 

Diharapkan Seluruh Dosen/guru mata kuliah/pelajaran 
mampu mengintegrasikan soft skills dalam proses pembelajaran 
sehingga mahasiswa mampu mengasah dan mengembangkan 
kemampuan soft skills secara rutin. Adanya pembelajaran 
terpadu antara hard skills dan soft skills sangat diharapakan 
keberadaannya karena kemampuan soft skills tidak kalah 
pentingnya dengan kemampuan hard skills. Melalui strategi 
pembelajaran yang tepat, soft skills menjadi hal yang mungkin 
dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran sehingga 
mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan soft skills. 
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Untuk dapat mengembangkan/mengajarkan soft skills dapat 
dilakukan dengan pembelajaran hard skills berbasis soft skills. 
Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menerapkannya 
antara lain sebagai berikut:  

a. Keyakinan yang tinggi Dimulai dari keyakinan seorang 
pendidik yang mampu mengajarkan hard skills dan soft 
skills sekaligus. Tentunya dosen/guru harus menguasai 
keduanya, jika dosen/guru belum menguasainya 
maka dosen/guru pun sambil mengajar juga belajar 
meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. 

b. Menyusun rencana pembelajaran Sebelum memulai 
pembelajaran tentunya guru harus menyusun 
rencana pembelajaran. Dalam rencana ini guru dapat 
merencanakan soft skills apa saja yang akan diberikan 
sehingga mahasiswa dapat menguasainya. Misalnya 
kemampuan komunikasi yang baik, maka dalam 
perencanaan pembelajaran dosen/guru merencanakan 
kegiatan yang mengharuskan mahasiswa untuk 
berkomunikasi di depan kelas. 

c. Gunakan strategi pembelajaran yang tepat Soft skills 
akan sulit untuk diajarkan jika hanya bersifat teori 
saja. Dengan adanya model atau contoh, soft skills 
akan lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Disini 
guru harus bisa menjadi model dari soft skills tersebut, 
sehingga siswa memiliki contoh dalam bersikap. Hal ini 
menjadi tantangan bagi seorang guru agar dapat terus 
meningkatkan kemampuan soft skills yang dimilikinya. 

d. Berikan bimbingan Tentunya dalam mengembangkan 
soft skills siswa membutuhkan bimbingan. Disini siapa 
lagi kalau bukan peran guru yang diperlukan. Dengan 
bimbingan guru siswa dapat mengetahui kemampuan 
apa saja yang harus dikembangkan sehingga dapat 
memiliki kemampuan soft skills yang berguna untuk 
dirinya sendiri. (Elfindri dkk 2011: 177),
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Pengembangan soft skills hanya efektif jika dilakukan dengan 
cara penularan sebagai berikut. 

a. Role model 
 Role model adalah dengan cara memberikan contoh 

kepada siswa, disini kuncinya terdapat pada guru. Guru 
harus dapat memberikan contoh yang baik kepada 
siswa, misalnya tentang kedisiplinan jam masuk, guru 
harus dapat disiplin tepat waktu sehingga siswa pun 
akan tepat waktu. 

b. Message of the week 
 Message of the week maksudnya guru harus dapat 

memberikan pesan moral pada saat jam pelajaran 
berlangsung. Misalnya dengan memberikan kata-kata 
motivasi untuk memotivasi siswa. 

c. Hidden curriculum Pelajaran dari kurikulum tersembunyi 
ini disampaikan dengan tidak berbentuk suatu mata 
pelajaran tetapi selalu disampaikan sebagai kompetensi 
tambahan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. (Illah 
Sailah (2008: 37).

Strategi penerapan soft skills selain diintegrasikan ke dalam 
proses pembelajaran, dapat juga diterapakan melalui kegiatan 
ekstrakulikuler dan kegiatan di dalam asrama sekolah tentunya 
jika sekolah tersebut memiliki asrama. (Elfindri dkk 2011: 145). 
Dari strategi-strategi pembelajaran di atas dapat disimpulkan 
bahwa strategi pembelajaran yang dianggap efektif dalam 
memberikan kemampuan soft skills selain dengan pembelajaran 
langsung agar mahasiswa dapat terjun langsung dan menghadapi 
situasi, strategi lainnya yang dianggap efektif tentu saja adalah 
contoh atau model. Dalam hal ini siapakah yang menjadi model, 
sudah tentu adalah dosen/guru, dengan melihat contoh dosen/
guru yang memiliki kemampuan soft skills yang baik, mahasiswa 
pun akan mencontohnya karena dengan mencontoh proses 
pembelajaran akan lebih cepat dibandingkan dengan hanya 
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memberikan teori. Dengan menggunakan strategi pembelajaran 
yang tepat diharapkan soft skills dapat diintegrasikan dalam 
setiap kegiatan belajar mengajar sehingga akan menghasilkan 
sumber daya manusia yang tidak hanya cakap dalam kemampuan 
hard skills saja, tetapi juga dalam kemampuan soft skills. 

Strategi Kebijakan Pengembangan Soft Skills

Pengembangan dan pelembagaan pendidikan kecakapan 
hidup untuk meningkatkan Sosft Skills baik Siswa/mahasiswa 
pendidikan vokasi dalam kerangka makro pendidikan untuk 
semua, dan pendidikan sepanjang hayat (Education for 
All), pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional yang 
dapat dijadikan sebagai landasan normatif maupun landasan 
operasional penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup 
bagi pendidik maupun peserta didik. Strategi kebijakan 
pengembangan soft skills tersebut adalah sebagai berikut.

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 
memperolah pendidikan yang bermutu bagi seluruh 
rakyat Indonesia menuju tercapainya manusia Indonesia 
berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran 
pendidikan secara berarti.

b. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan 
kecakapan hidup secara terarah, terpadu, dan 
menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif 
oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda 
dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak 
dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

c. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan 
dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas 
lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar 
sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan 
kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga 
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dan masyarakat kung oleh sarana dan prasarauntuk 
menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

d. Perwujudan iklim dan sistem pendidikan yang 
demokratis dan bermutu guna memperteguh ahlak 
mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, 
cerdas, sehat, berdisiplin dan berttanggung jawab, 
berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas 
manusia Indonesia.

e. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu 
sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan 
kerjasama sinergi dengan masyarakat.

Strategi  Pelaksanaan Pengembangan Soft Skills

Strategi pelaksanaan pengembangan dan pelembagaan Soft 
skills di institusi pendidikan vokas ddapat dilaksanakan sebagai 
berikut.

a. Mengembangkan dan melembagakan soft skills yang 
berbasis pada masyarakat luas sejalan dengan prinsif 
“broad based education”(BBE).  

b. Mengembangkan dan melembagakan soft skills pada 
berbagai lembaga dan satuan pendidikan vokasi. 

c. Mengembangkan program soft skills yang 
mengintegrasikan Nilai-nilai Moral dan Psychososial 
termasuk kemampuan proteksi terhadap masalah 
masalah sosial yang berdampak negatif.

d. Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi 
dari elemen masyarakat, prasarana dan sarana yang ada 
di masyarakat untuk pengembangan soft skills.

e. Institusi pendidikan harus sarana dan prasarana yang 
memadai untuk meningkatkan penyelenggaraan 
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pendidikan kecakapan hidup dalam rangka 
mengembangkan soft skills peserta didik. 

f. Mengembangkan sistem pengendalian mutu 
penyelenggaraan soft skills yang berbasis pada standar 
kompetensi pada pendidikan vokasi.

Salah satu strategi yang penting untuk mengembangkan 
soft skills terpenting adalah keterampilan komunikasi 
(Communication Skills).

Keterampilan komunikasi meliputi banyak aspek yang 
berbeda. Bagan 1 memberikan gambaran umum tentang faktor-
faktor penting yang membentuk keterampilan komunikasi 
seseorang. Kumpulan aspek berkisar dari kemahiran bahasa 
dasar, yang dalam masyarakat multibahasa seperti di Indonesia 
mungkin tidak dianggap remeh, hingga topik lanjutan seperti 
Dialektika atau Retorika, yang merupakan keterampilan canggih 
dalam dirinya sendiri. Minimum persyaratan untuk lulusan 

COMMUNICATION SKILL

LANGUAGE 

PROFECIENCY
BEHAVIUOR CONVERSATION PRESENTATION

LOCAL

FOREIGN

SELF ESTEEM

ETIQUETTE

CULTURE

DIALECTIC

DIALOG

DISCUSSION

LISTENING

RETHORIC

ORGANIZATION

MEDIA

BODY LANGUAGE

Bagan 1. Keterampilan Komunikasi (Communication Skills)
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perguruan tinggi harus memiliki kemampuan yang memadai 
dalam bahasa lisan dan tulisan, selain itu harga diri yang akan 
didapat tercermin dalam keterampilan percakapan dan bahasa 
tubuh, keterampilan diskusi yang memadai, dan yang terpenting, 
keterampilan presentasi yang baik agar dapat memasarkan diri 
sendiri dan ide seseorang. Namun, keterampilan komunikasi 
tidak hanya diperlukan untuk  karier profesional seseorang, 
tetapi bahkan lebih berkontribusi pada apa yang disebut sosial 
kompetensi, fakta yang berlaku untuk banyak soft skills lainnya 
juga. Keterampilan sosial yang baik adalah juga tercermin 
di tempat kerja dan pada akhirnya akan membantu untuk 
memajukan karier dan kinerja seseorang.

Namun, jika kita terus menggali lebih dalam pada 
keterampilan Komunikasi tersebut nampaknya masalah akan 
menjadi lebih kompleks terutama kemampuan komunikasi dalam 
bahasa Inggris. Di dunia berbahasa Inggris Bahasa proficiency  
adalah kemampuan berbicara, membaca, dan menulis yang 
merupakan harus dikuasai secara baik dan lugas. Seseorang 
mungkin memiliki keterampilan ‘keras’ (hard skills) untuk 
mengetahui cara penggunaan teknologi yang benar maupun yang 
salah, tetapi kurang memiliki keterampilan ‘lunak’ (Soft skills) 
untuk mengetahui kapan harus menggunakan komunikasi yang 
standar dan dalam nada/intonasi seperti apa menggunakannya 
(Wagoner, 2002). Dalam konteks seperti ini soft skills dasar 
“Keterampilan Komunikasi” sendiri terbagi menjadi bagian yang 
“lunak” dan “sulit”. Lebih jauh, keterampilan komunikasi yang 
memadai merupakan prasyarat untuk berbagai soft skills lainnya 
seperti moderator diskusi atau manajemen konflik. 

Sepasang soft skills lain yang sering kurang dalam 
pendidikan tersier sangat penting dan pemikiran terstruktur. 
Keduanya berjalan seiring dengan kemampuan pemecahan 
masalah. Terutama dalam masyarakat, informasi saat ini sangat 
penting untuk menyaring secara kritis yang tidak terbatas hanya 
ada aliran data yang masuk, menganalisisnya, dan membuat 
keputusan berdasarkan informasi tersebut. Keterampilan analitis 



31

juga membentuk dasar untuk mengembangkan solusi untuk 
segala jenis masalah. Memperhatikan hal tersebut soft skills 
memiliki kegunaan yang sama dalam profesional seseorang dan 
kehidupan pribadinya.

Hal terpenting lainnya berkaitan dengan keterampilan 
komunikasi sebagai bagian untuk meningkatkan Soft skills yang 
harus disoroti adalah kreativitas. Keterampilan ini sering kali 
disalahartikan sebagai hanya berguna untuk seniman, sedangkan 
dalam ilmu atau bisnis hanya pemikiran logis terstruktur yang 
harus diterapkan. Namun, persepsi ini salah. Menerapkan 
kreativitas menghasilkan “thinking out of the box”, yang artinya 
mengingat aturan konvensional dan batasan yang dikesampingkan 
untuk mencari inovasi pendekatan untuk pemecahan masalah. 
Jika Albert Einstein tidak melewati pedoman tersebut dari fisika 
lama Newton yang mapan, dan bahkan membuang sedikit akal 
sehat, dia mungkin tidak akan sampai pada pandangan barunya 
yang revolusioner tentang fisika. Brainstorming dan pemetaan 
pikiran adalah aplikasi kreativitas yang terkenal di dunia usaha 
dan dunia industry (bisnis).

Soft Skills Untuk Pendidikan Vokasi

Cukup banyak alasan mengapa soft skills sangat penting 
dalam pendidikan vokasi. Salah satu alasan langsungnya adalah 
pasar kerja saat ini, yang di banyak bidang sedang berkembang 
semakin kompetitif. Untuk sukses di lingkungan yang sulit ini, 
mahasiswa atau peserta didik yang akan masuk dunia kerja 
harus membawa “keunggulan kompetitif” yang membedakan 
mereka dari “pesaingnya” dengan kualifikasi serupa dan evaluasi 
yang sebanding maka seseorang yang memiliki soft skills yang 
baik akan lebih berhasil, karena mereka memiliki keunggulan 
kompetitif dalam membawa serta pengetahuan dan nilai 
tambah, ditambahkan dengan meyakinkan sifat dan kebiasaan 
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pribadi yang baik. Saat ini banyak para pimpinan perusahaan 
lebih suka menerima calon pekerja yang akan produktif dan 
memiliki soft skills yang baik daripada mereka mereka menerima 
lulusan perguruan tinggi terlebih dahulu harus dilatih tentang 
menyusun lebih dari tiga kalimat, bagaimana melakukan 
presentasi yang benar, atau bagaimana berkomunikasi dengan 
cara yang menyenangkan dan menang dengan kolega dan 
pelanggan dari perusahaan tersebut.

Jika lulusan sebuah perguruan tinggi kurang memiliki life skills 
yang memadai maka biasanya akan sangat lambat beradaptasi 
dalam lingkungan perusahaan, apalagi kurang didukung dengan 
pengetahuan dasar dalam berbisnis (manajemen) dan ekonomi 
umum akan sulit meningkatkan peluang untuk memperoleh 
pekerjaan yang diinginkannya. Seorang lulusan perguruan 
tinggi setidaknya harus memiliki keterampilan komunikasi yang 
baik karena ini akan sangat berharga dalam melaksanakan 
pekerjaannya sehari-hari. Seseorang yang memiliki soft skills 
terutama komunikasi bahkan dapat berfungsi untuk menutupi 
kelemahan di sisi keterampilan keras (hard skills). Dengan 
mimiliki soft skills yang baik keuntungan lainnya adalah 
seseorang tersebut akan menunjukkan sifat positif seperti 
kesopanan, kejujuran, fleksibilitas, selalu memiliki akal sehat, 
sefta penampilan sempurna. 

Banyak terjadi seorang calon pekerja yang ditolak karena soft 
skills yang tidak memadai penolakan yang dilakukan misalnya 
bahasa tubuh Anda menunjukkan bahwa anda sepertinya 
merasa sangat tidak aman, dan Anda mengalami kesulitan 
untuk mengekspresikan diri dan menampilkan diri Anda secara 
meyakinkan cara”. Meski begitu, evaluasi ini pada pandangan 
pertama mungkin terdengar kasar; jenis ini umpan balik akan 
banyak membantu lulusan perguruan tinggi dalam meningkatkan 
gayanya untuk maju wawancara. Namun, sebaliknya biasanya 
para pimpinan perusahaan tidak memberikan alasan untuk 
penolakan.
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Banyak sekali kisah sukses orang yang menguasai soft skills 
terus berlanjut karena peluang karier yang jauh lebih baik. Fakta 
sederhana, yang bisa jadi diverifikasi dalam kehidupan bisnis 
sehari-hari, adalah bahwa pengusaha lebih memilih untuk 
mempromosikan karyawan dengan soft skills yang unggul. Hard 
skills atau keterampilan keras yang baik saja belum tentu cukup 
lagi menjadi pilihan pertama bagi para pemumpin perusahaan 
untuk mempromosikan staf atau karyawannya. Soft skills akan 
membentuk kepribadian manusia. Harapan setiap dosen/
pendidik adalah agar lulusannya, seharusnya tidak hanya menjadi 
ahli di bidang tertentu tetapi juga memiliki berkepribadian yang 
matang dengan seimbang, karakteristik ini tercermin dalam soft 
skills dan bukan dari hard skills.

Dalam beberapa dekade terakhir ini banyak opini masyarakat 
tentang soft skills telah sangat berubah, tidak lagi seperti pada 
tahun-tahun sebelumnya  penguasaan hard skills dinilai menjadi 
faktor yang paling utama dan paling menentukan, saat ini 
soft skills dalam pendidikan vokasi nampaknya harus menjadi 
perhatian utama untuk dikembangkan. Seperti disebutkan 
sebelumnya, keterampilan komunikasi yang baik dapat dengan 
mudah digunakan untuk meliput kurangnya keterampilan keras. 
Saat ini pada umumnya orang yang ekstrovert adalah orang yang 
ekstrovert baik dalam memasarkan diri sendiri, dan yang mudah 
bersosialisasi akan dinilai lebih unggul kepada orang lain yang 
tidak memiliki atribut tersebut.

Perkembangan untuk menjawab apakah saat ini soft skills 
terlalu ditekankan tentu perlu pengkajian juga, misalnya, ketika 
Jerman pada tahun 2003 mencetak hasil yang sangat buruk 
dalam evaluasi Eropa dari pengetahuan pelajar sekolahnya (PISA, 
2003), para ahli pendidikan dengan cepat menjelaskan bahwa 
pengujian tersebut tidak adil, karena yang di evaluasi hanya 
hard skills/keterampilan keras peserta didik saja, sedangkan 
faktanya bahwa siswa Jerman memiliki sifat kepribadian yang 
baik namun tidak dipertimbangkan dalam evaluasi tersebut. Jika 
hal ini diperlakukan kepada insinyur sipil hal tersebut tentu tidak 
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cukup untuk diakui presentasi tentang bagaimana membangun 
jembatan, tetapi ia harus mampu membangun yang kokoh 
jembatan yang bertahan satu abad. Demikian juga halnya 
seorang praktisi medis atau ahli bedah, yang mengharapkan lebih 
banyak untuk memiliki keterampilan komunikasi yang menarik. 
Dalam pengertian ini hanya dapat diharapkan pendulum 
persepsi tentang soft skills segera bergerak kembali ke posisi 
tengah. Keterampilan lunak memainkan peran penting dalam 
membentuk kepribadian seseorang, mereka mengaktifkan 
kompetensi sosial, dan mereka melengkapi keterampilan keras, 
yang merupakan persyaratan teknis suatu pekerjaan. Dengan 
demikian, soft skills berdiri dengan kepentingan yang sama di 
samping hard skills, tetapi mereka tidak boleh disalahgunakan 
menyamarkan kurangnya keahlian seseorang di bidang tertentu.

Kategori Soft Skills yang Paling dibutuhkan yang 
dikategorikan dari daftar eksekutif

Hasil studi dari Bernd Schulz, (2008). The Importance of Soft 
Skills: Education beyond academic knowledge, Polytechnic of 
Namibia mengidentifikasi 10 soft skills teratas yang dianggap 
paling penting oleh eksekutif bisnis, yaitu integritas, komunikasi, 
kesopanan, tanggung jawab, keterampilan sosial, sikap positif, 
profesionalisme, fleksibilitas, kerjasama tim, dan etos kerja.

1. Integritas - jujur, etis, bermoral tinggi, memiliki nilai-
nilai pribadi, melakukan apa yang benar

2. Komunikasi - lisan, kemampuan berbicara, tertulis, 
presentasi, mendengarkan

3. Sopan santun - sopan santun, etiket, etiket bisnis, 
ramah, ucapkan tolong dan terima kasih, hormat

4. Fleksibilitas - kemampuan beradaptasi, ingin berubah, 
pembelajar seumur hidup, menerima hal-hal baru, 
menyesuaikan diri, bisa diajar
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5. Keterampilan Interpersonal - baik, menarik, memiliki 
selera humor, ramah, mengasuh, berempati, memiliki 
pengendalian diri, sabar, mudah bergaul, hangat, 
keterampilan sosial

6. Sikap Positif - optimis, antusias, memberi semangat, 
bahagia, percaya diri

7. Profesionalisme - seperti bisnis, berpakaian rapi, 
berpenampilan, tenang

8. Tanggung jawab - bertanggung jawab, dapat diandalkan, 
menyelesaikan pekerjaan, banyak akal, disiplin diri, 
ingin melakukannya dengan baik, teliti, akal sehat

9. Kerja tim - kooperatif, bergaul dengan orang lain, 
menyenangkan, mendukung, membantu, kolaboratif; 
dan

10. Etos Kerja - bekerja keras, mau bekerja, setia, inisiatif, 
motivasi diri, tepat waktu, baik kehadiran

Para manager HRD (Eksekutif bisnis) menganggap soft skills 
sebagai keterampilan yang sangat penting dalam melamar 
pekerjaan dan bekerja. Pengusaha ingin karyawan baru memiliki 
soft skills yang kuat, sekaligus hard skills sebagai keahlian teknis 
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. 
Keterampilan lunak adalah kualitas interpersonal, disebut juga 
dengan people skills, dan atribut pribadi yang satu itu memiliki. 

Metode Pengembangan soft skills

Setidaknya ada dua metode pembelajaran atau 
pengembangan soft skills. Pertama dengan mengikuti pelatihan 
formal, misalnya mengambil materi khusus tentang Retorika, 
bahasa, keterampilan presentasi, konflik atau manajemen 
budaya. dengan mendapatkan semacam sertifikat di akhir 
pelatigan/kursus hal ini tentiu berguna untuk melamar 
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pekerjaan. Kedua, untuk memperoleh soft skills adalah dengan 
cara pelatihan mandiri, biasanya berdasarkan buku. Namun 
harus diingat bahwa untuk mengubah sifat pribadi sering kali 
membutuhkan latihan jangka panjang dan oleh karena itu 
pelatihan mandiri mungkin lebih berguna untuk meningkatkan 
soft skills. Selain itu, selama dekade terakhir, metode pelatihan 
mandiri lainnya menjadi semakin populer seperti Pembelajaran 
Elektronik (e-learning). (Horton, 2007) menekankan kepraktisan 
pendekatan ini.

Ada juga cara yang sangat menyenangkan untuk melatih 
diri sendiri adalah dengan sering bersosialisasi teman, kolega, 
dan anggota masyarakat lainnya. Ini mungkin terdengar 
mencengangkan, tetapi yang dimaksud di sini adalah bersosialisasi 
secara sadar, yaitu dengan tujuan meningkatkan pikiran soft skills 
tertentu, dengan cara ini misalnya melalui diskusi akan dapat 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi, tetapi ada lebih 
banyak soft skills terutama yang berkaitan dengan Komunikasi 
keterampilan, yang dapat dipraktekkan sambil mengobrol dan 
berdiskusi dengan orang lain dalam sebuah cara formal maupun 
informal seperti meningkatkan kemahiran bahasa secara umum, 
mendengarkan, berdiskusi, etiket, harga diri, atau bahasa tubuh. 
Untuk itu sebaiknya lembaga pendidikan vokasi di semua jenjang 
pendidikan sebaiknya merubah metodologi pengajarannya yang 
lebih berpusat pada mahasiswa/peserta didik. Misalnya dengan 
menanamkan soft skills ke dalam pengajaran hard skills, sehingga 
mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan tujuan untuk belajar 
mendapatkan sekaligus hard skills dan soft skills hal ini tentu 
sangat dekat dengan cara mengajar yang ideal.

Sebagai sesuatu yang ideal untuk pembentukan ciri-ciri 
pribadi peserta didik sebaiknya dimulai pada tahap yang jauh 
lebih awal misalnya mulai dari pendidikan usia dini, karena 
orang tua dan guru sekolah memiliki keunggulan pengaruh pada 
peserta didik usia dini dalam mengembangklan soft skills.
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Upaya meningkatkan soft skills Peserta didik 

Langkah pertama dalam meningkatkan soft skills peserta 
didik (mahasiswa/siswa) adalah meningkatkan kesadaran 
mereka tentang pentingnya soft skills untuk menghadapi 
berbagai tantangan hidup sehari-hari. Untuk itu Mhasiswa/
Siswa harus didorong untuk meningkatkan soft skills mereka 
dengan menerapkan metode yang sering disebut dengan Life 
Skills education approach, misalnya membaca buku khusus 
tentang soft skills, mengikuti kursus, dan bergabung dengan 
perkumpulan untuk memperluas wawasan peserta didik, 
seperti perkumpulan debat atau perkumpulan ilmiah yang 
menawarkan presentasi dan diskusi. Pendekatan formal untuk 
masalah ini adalah dengan memasukkan materi soft skills ke 
dalamnya kurikulum yang ada. Pada tingkat yang lebih rendah 
suatu mata kuliah yang menuntut siswa untuk melakukan sedikit 
penelitian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan 
ini terbukti sebagai cara/metode yang cukup efektif. Pada tingkat 
pascasarjana kursus tentang keterampilan manajemen, termasuk 
misalnya beberapa keterampilan komunikasi bersama dengan 
manajemen waktu, manajemen konflik, masalah budaya, dan 
yang terpenting meningkatkan kemampuan diri sendiri.

Meskipun pada kenyataannya seringkali kurikulum sudah 
dipenuhi dengan materi-materi hard skills, sehingga hampir 
tidak mungkin untuk menambah atau mengganti materi yang 
ada. Selain itu masih ada juga dosen yang mungkin tidak peduli 
akan pentingnya soft skills dan karenanya, tidak mendukung 
pembelajaran hard skills. Cara yang sangat elegan dalam 
menawarkan pelatihan soft skills kepada mahasiswa adalah 
menanamkannya atau dimasukannya ke dalam pengajaran 
keterampilan keras. Dengan cara ini, tidak ada perubahan 
untuk kurikulum pembelajaran yang diperlukan; sebagai 
gantinya, perubahan akan terlihat dalam metodologi pengajaran 
yang dilakukan dosen. Peningkatan dalam diskusi kelompok, 
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membiarkan siswa melakukan presentasi, dan menggunakan 
metodologi khusus seperti bermain peran (role play) dapat 
diterapkan dalam pembelajaran. Pendekatan ini untuk 
mempraktekkan soft skills membutuhkan beberapa pemikiran 
ulang dan perencanaan ulang dari hard skills yang ada pada 
pembelajaran/praktek keterampilan keras. 

Dalam implementasinya bias saja seorang dosen 
menggunakan pendekatan yang mungkin sangat menarik untuk 
masalah tersebut dengan mengubah tujuan yang dibalik, yakni 
menjadikan isi kuliah sebagai wahana mengajar soft skills. 
Contohnya seorang dosen baha inggris yang merencanakan 
perkuliahan terlebih dahulu dengan menentukan soft skills 
apa yang ingin dia tingkatkan pada hari itu, setelah itu baru 
mempertimbangkan bagaimana materi bahasa inggris yang 
dibutuhkan dapat diatur untuk mendukung ini tujuan tersebut.  
Jika diterapkan dengan benar, pendekatan pengajaran seperti 
itu secara otomatis akan meningkat daya tarik dan keefektifan 
kursus yang berkenaan dengan keduanya, hard skills dan soft 
skills.

Indikator Soft Skills 

Cukup banyak aspek dari soft skills yang diperlukan oleh 
lulusan dari pendidikan vokasi, intinya kita semakin dihadapkan 
akan pentingnya soft skills bagi lulusan pendidikan vokasi,bahkan 
untuk organisasi dan kehidupan sosial bermasyarakat, dalam 
kehidupan bermasyarakat banyak kita jumpai kasus-kasus 
kekerasan karena hal sepele akibat ketidak mampuan seseorang 
dalam menguasai emosi dan pikirannya, tuntutan organisasi dan 
perusahaan akan pekerja juga semakin kompleks, oleh karena itu 
setiap individu harus memiliki nilai tambah untuk dapat bersaing 
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dan mendapatkan kesempatan karier yang gemilang. Pada table 
satu dibawah ini setidaknya ada 23 indikator sofft skills menurut 
John Doe.

No Soft Skills Keterangan
01 Personal 

Effectiveness
Kemampuan mendemontrasikan 
inisiatif, kepercayaan-diri, 
ketangguhan, tanggung jawab 
personal dan gairah untuk 
berprestasi

02 Flexibility Ketangkasan dalam beradaptasi 
dengan perubahan baru

03 Management Kemampuan mendapatkan hasil 
dengan menggunakan sumberdaya 
yang ada, sistem dan proses.

04 Creativity/ 
Innovation

Kemampuan memperbaiki hal-hal 
yang sudah lama, kemampuan 
menciptakan dan menggunakan 
hal-hal baru (sistem, pendekatan, 
konsep, metode, desain, tehnologi, 
dan lain-lain)

05 Futuristic thinking Kemampuan memproyeksikan hal-
hal yang perlu dicapai atau hal-hal 
yang berlum tercapai

06 Leadership Kemampuan mencapai hasil dengan 
memberdayakan orang lain.

07 Persuasion Kemampuan dalam meyakinkan 
orang lain agar berubah ke arah 
yang lebih baik

08 Goal orientation Kemampuan dalam meyakinkan 
orang lain agar berubah ke arah 
yang lebih baik

Tabel 2. Indikator soft skills menurut John Doe dalam Catur (2009)
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09 Continuous 
learning

Kesediaan untuk menjalani proses 
learning, memperbaiki diri dari 
praktek, menjalankan konsep baru, 
tehnologi baru atau metode baru.

10 Decision-making Kemampuan menempuh proses 
yang efektif dalam mengambil 
keputusan

11 Negotiation Kemampuan memfasilitasi 
kesepakatan antara dua pihak atau 
lebih

12 Written 
communication

Kemampuan mengekspresikan 
pendapat atau perasaan dengan 
bahasa tulis yang jelas dan mudah 
dipahami orang lain

13 Employee 
development/ 
Coaching

Kemampuan memfasilitasi dan 
mendukung kemajuan orang lain

14 Problem-solving Kemampuan mengantisipasi, 
menganalisis, dan menyelesaikan 
masalah

15 Teamwork Kemampuan dalam bekerjasama 
dengan orang lain secara efektif 
dan produktif

16 Presenting Kemampuan mengkomunikasikan 
pesan di depan orang banyak 
secara efektif

17 Diplomacy Kemampuan menangani kesulitan 
atau isu sensitif secara diplomatif, 
bijak, efektif, dengan pemahaman 
yang mendalam terhadap kultur, 
iklim dan politik yang berkembang 
di tempat kerja.

18 Conflict 
management

Kemampuan menyelesaikan konflik 
secara konstruktif



41

20 Customer service Kemampuan mengantisipasi dan 
memenuhi kebutuhan, keinginan 
dan harapan orang lain atau 
pelanggan

21 Planning / 
Organizing

Kemampuan menggunakan logika, 
prosedur atau sistem untuk 
mencapai sasaran

22 Interpersonal skills Kemampuan berkomunikasi secara 
efektif, dan bisa menjalin hubungan 
secara harmonis dengan orang lain.

23 Self-management Kemampuan mengontrol-diri atau 
mengelola potensi dan waktu untuk 
mencapai hasil yang lebih bagus

Personal Soft Skills Indicator, Jhon Doe, Performance DNA 
International,  Ltd., (2001) 

Selain itu, Sharma (2009) menyebutkan bahwa soft skills 
adalah seluruh aspek dari generic skills yang juga termasuk 
elemenelemen kognitif yang berhubungan dengan non-academic 
skills. Ditambahkan pula bahwa, berdasarkan hasil penelitian, 
tujuh soft skills yang diidentifikasi dan penting dikembangkan 
pada peserta didik di lembaga pendidikan tinggi, meliputi; 
keterampilan dalam berkomunikasi (communicative skills), 
keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah (Thinking skills 
and Problem solving skills), kekuatan kerja tim (team work force), 
belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi (life-long 
learning and information management), keterampilan wirausaha 
(entrepreneur skills), etika, moral dan profesionalisme (ethics, 
moral, and professionalism), dan keterampilan kepemimpinan 
(leadership skills). Sharma (2009) mentabulasi elemen soft skills 
yang harus dimiliki dan baik dimiliki seperti ditunjukkan pada 
Tabel 2. Masing-masing soft skills didalamnya berisikan sub-
skills yang dapat dikategorikan sebagai skills yang secara individu 
sangat dibutuhkan (must have) dan kategori sebagai skills yang 
baik untuk dimiliki (good to have). 
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No Soft Skills Sub-skills Elemen yang harus 
dimiliki (Must Have Elements)

Sub-skills, Elemen yang 
baik untuk dimiliki (Good 

To Have Elements)
1 Kemampuan 

berkomunikasi
• Kemampuan 

menyampaikan ide 
secara jelas, efektif dan 
meyakinkan baik oral 
maupun tertulis 

• Kemampuan 
mempraktikkan 
keterampilan mendengar 
dengan baik dan memberi 
tanggapan 

• Kemampuan berpresentasi 
secara jelas dan 
meyakinkan kepada audien

• Kemampuan untuk 
menggunakan teknologi 
selama presentasi 

• Kemampuan untuk 
berdiskusi dan 
mengakhiri dengan 
consensus 

• Kemampuan 
berkomunikasi 
dengan individu yang 
mempunyai latar 
belakang budaya 
berbeda 

• Kemampuan 
keterampilan non-oral 

• Keterampilan untuk 
menularkan kemampuan 
komunikasinya ke orang 
lain

Tabel 3. Elemen soft skills yang harus dan baik untuk dimiliki (Sharma, 2009)
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2 Keterampilan berpikir 

dan menyelesaikan 

masalah

• Kemampuan 

mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah dalam 

situasi sulit dan melakukan 

justifikasi

• Kemampuan memperluas 

dan memperbaiki 

keterampilan berfikir seperti 

menjelaskan, menganalisis 

dan mengevaluasi diskusi. 

• Kemampuan mendapatkan 

ide dan mencari solusi 

alternatif

• Kemampuan berfikir lebih 

luas 

•  Kemampuan untuk 

membuat kesimpulan 

berdasarkan pembuktian 

yang valid

• Kemampuan 

untuk menerima 

dan memberikan 

tanggungjawab 

sepenuhnya 

• Kemampuan untuk 

memahami seseorang 

dan mengakomodasikan 

ke dalam suasana kerja 

kedalam suasana kerja 

yang beragam

3 Kerja dalam tim • Kemampuan untuk 

membangun hubungan, 

berinteraksi dan bekerja 

secara efektif dengan lainnya 

• Kemampuan untuk 

memahami dan berperan 

sebagai pemimpin dan 

pengikut (anggota) 

• Kemampuan untuk 

memahami,.menghargai, 

dan menghormati perilaku, 

pemahaman dan keyakinan 

orang lain

• kontribusi terhadap 

perencanaan dan 

mengkoordinasikan kerja 

group. 

• Bertanggungjawab 

terhadap keputusan group

4 Belajar sepanjang 

hayat dan pengelolaan 

informasi

• Kemampuan untuk 

mengelola informasi yang 

relevan dari berbagai sumber 

• Kemampuan untuk 

menerima ide-ide baru

• Kemampuan.untuk.

mengembangkan 

keinginan untuk 

menginvestigasikan dan 

mencari pengetahuan.
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5 Keterampilan • Kemampuan untuk 

mengidentifikasi peluang 

kerja

• Kemampuan untuk 

mengajukan proposal 

peluang bisnis 

• Kemampuan untuk 

membangun, 

mengeksprorasai dan 

mencari peluang bisnis 

dan kerja 

• Kemampuan untuk 

berwirausaha sendiri

6 Etika, moral dam • Kemampuan untuk 

memahami krisis ekonomi, 

aspek social budaya secara 

professional 

• Kemampuan analisis untuk 

membuat keputusan 

pemecahan masalah terkait 

dengan etika

• Kemampuan untuk 

mempratekan etika 

perilaku di samping 

mempunyai tanggung 

jawab terhadap 

masyarakat.

7 Keterampilan 

kepemimpinan

• Mempunyai pengetahuan 

teori dasar kepemimpinan. 

Kemampuan untuk 

memimpin suatu project

• Kemampuan untuk 

memahami dan menjadi 

alternatif pemimpin dan 

pengikut

Ruben and DeAngelis (1998) dari hasil surveynya 
mengelompokkan kompetensi yang dibutuhkan agar seseorang 
dapat sukses meniti karir dan kehidupannya, yaitu kompetensi 
personal, komunikasi, organisasi, internasional/antar budaya 
dan domain, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses dalam pekerjaan 

(Ruben dan DeAngelis, 1998)
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kepemimpinan

• Mempunyai pengetahuan 

teori dasar kepemimpinan. 

Kemampuan untuk 

memimpin suatu project

• Kemampuan untuk 

memahami dan menjadi 

alternatif pemimpin dan 
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Ruben and DeAngelis (1998) dari hasil surveynya 
mengelompokkan kompetensi yang dibutuhkan agar seseorang 
dapat sukses meniti karir dan kehidupannya, yaitu kompetensi 
personal, komunikasi, organisasi, internasional/antar budaya 
dan domain, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses dalam pekerjaan 

(Ruben dan DeAngelis, 1998)
Kompetensi Personal Kompetensi 

Komunikasi
Kompetensi 
Organisasi

Kompetensi 
International

Kompetensi 
Domain

Perilaku positif Ketrampilan 
organisasi

Kompetensi 
antar budaya

Dasar-dasar 
bisnis

Motivasi Kepemimpinan/
ke terampilan 
manajemen

Pemahaman Pengetahuan 
domain 

Fleksibilitas Keterampilan 
dalam 
pertemuan

Akuntansi

Integritas Perspektif 
system

Pembelajar aktif keterampilan 
Statistic

Penyelesaian masalah Pengetahuan 
pendekatan 
mutu

Kemampuan membuat 
keputusan

 Pengalaman 
kerja

Analitis/ kognitif Orientasi 
pelanggan

Capaian akademik Aktivitas extra 
curriculum

Komitmen untuk 
berubah

Pemahaman 
bisnis

Loyalitas
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Puilam (2008) menyebutkan bahwa skills yang paling dicari 
oleh pemberi kerja adalah keterampilan komunikasi, integritas/
kejujuran, keterampilan interpersonal, motivasi/inisiatif, etika 
kerja yang kuat, bekerja dalam tim, keterampilan komputer, 
analitis, fleksibilitas/adaptibilitas, dan detail oriented. Perlunya 
kemampuan soft skills juga diperkuat oleh hasil survei yang 
dilakukan National Association of Colleges and Employers 
(NACE) tahun 2002 di Amerika Serikat. Peter Vogt kemudian 
mengelompokkan hasil survei itu menjadi 10 kemampuan 
atau keterampilan yang diminta oleh pemberi kerja dari para 
pencari kerja. Tabel 4 menyajikan ke-10 kemampuan itu diurut 
berdasarkan skor. 

No Kemampuan/ Keterampilan Skor Kepentingan
1 Kemampuan komunikasi 4,69
2 Kejujuran/integritas 4,59
3 Kemampuan bekerja sama 4,54
4 Kemampuan interpersonal 4,50
5 Beretika 4,46
6 Motivasi/inisiatif 4,42
7 Kemampuan beradaptasi 4,41
8 Daya analitik 4,36
9 Kemampuan komputer 4,21

10 Kemampuan berorganisasi 4,05
11 Berorientasi pada detail 4,00
12 Kepemimpinan 3,97
13 Kepercayaan diri 3,95
14 Ramah 3,85

Sumber: Hasil survey NACE USA (2002) 

Tabel 5. Kemampuan yang diperlukan dunia kerja menurut kepentingannya
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Di Indonesia tahun 2007, Pusat Data dan Analisis Tempo 
(PDAT) melakukan survey tentang karakter juara pilihan dunia 
kerja seperti disajikan pada Tabel 6. 

No Karakter Juara Persentase
1 Mau bekerja keras 9,03
2 Kepercayaan diri tinggi 8,75
3 Mempunyai visi kedepan 8,37
4 Bisa bekerja dalam tim 8,07
5 Memiliki perencanaan matang 7,91
6 Mampu berpikir analitis 7,82
7 Mudah beradaptasi 7,2
8 Mampu bekerja dalam tekanan 5,91
9 Cakap berbahasa inggris 5,27

10 Mampu mengorganisasi pekerjaan 5,26

SOFT SKILLS UNTUK DUNIA KERJA 

Dunia usaha, industry dan dunia kerja saat ini apalagi di masa 
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia 
nampaknya mengisyaratkan adanya tuntutan  kebutuhan tenaga 
kerja berkualitas yang mampu mengatasi berbagai tumtutam 
dan tantangan kerja. Hal ini terkait  dengan adanya berbagai 
perubahan yang relatif cepat dalam bidang ekonomi, dunioa 
usaha/industry dan dunia kerja, masyarakat, maupun budaya 
yang menuntut dimilikinya kompetensi esensial  bagi tenaga 
kerja yang relevan di berbagai tingkat dan kondisi maupun jenis 
pekerjaan. Munculnya perspektif bahwa tenaga kerja tidak cukup 
hanya menguasai hard  skills atau pengetahuan dasar sebagai 
modal kemampuan bekerja, melainkan juga perlu memiliki  soft  
skills agar lebih siap bekerja dan membantu beradaptasi pada  
situasi kerja. 

Tabel 6. Peringkat karakter pencari kerja yang dituntut dunia kerja (PDAT, 2007)



Saat ini kondisi dunia benar-benar terpukul akibat covid-19  
(newly flatened world), program pendidikan vokasi harus 
menjadikan lulusan lebih kompeten, profesional, dan berdaya 
sehingga secara cepat mampu mengimbangi  perubahan  relatif  
cepat perkembangan teknologi seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi. Pendidikan vokasi harus menyiapkan generasi masa 
depan yang terampil, selain itu pendidikan vokasi juga harus 
mampu membekali lulusannya dengan sejumlah skills yang 
relevan agar dapat berkembang dan beradaptasi di tempat kerja 
dan dengan imbalan yang sepadan. Oleh karena itu, soft skills 
penting untuk dikuasai lulusan pendidikan vokasi agar dapat 
berperan secara efektif di tempat kerja, karena kemampuan 
soft skills sangat dibutuhkan di dunia usaha/Industri dan sangat 
menentukan untuk bisa diterima dalam dunia kerja. Kemampuan 
itu antara lain kepemimpinan, kreativitas, dan manajerial. 
Selain itu pembelajaran soft  skills memiliki keterkaitan dengan 
pencanangan revolusi mental/pendidikan karakter untuk 
membangun bangsa. 

Pembelajaran soft skills sebagai bagian dari pendidikan 
karakter memiliki fungsi membentuk karakter pekerja. 
Pembentukannya didasarkan atas nilai-nilai dasar kerja yang 
merupakan inti dari kualitas soft skills seseorang yang dimensinya 
meliputi interpersonal dan intrapersonal kerja (Slamet, 
2011:421).  Dimensi intrapersonal merupakan aspek-aspek 
skills yang menjelaskan tentang kemampuan untuk mengelola 
diri sendiri manakala yang bersangkutan berada pada situasi 
kerja. Sedangkan dimensi interpersonal merupakan aspek skills 
yang menjelaskan kemampuan untuk mengelola lingkungan 
kerja sehingga dirinya mampu beradaptasi dengan situasi kerja.  
Pekerja yang berkarakter adalah seorang  profesional yang 
ditandai dengan perilaku peduli mutu (tidak asal jadi); bekerja 
cepat, tepat, dan efisien; diawasi ataupun tidak diawasi orang 
lain/pimpinannua serta mampu bekerja mandiri dan berkualitas; 
menghargai waktu; dan menjaga reputasi. Oleh karena itu, 
lulusan pendidikan vokasi sebagai generasi muda Indonesia 

48



49

yang siap bekerja harus memiliki budi pekerti Siti Hamidah, dkk: 
Pembelajaran Soft Skills Terintegrasi ...luhur, berdisiplin, dan 
berkepribadian mantap dan mandiri (Djoyonegoro, 1998:64). 
Pendidikan vokasi lulusannya harus diarahkan untuk menguasai 
kemampuan bidang studi, sebagai pekerja ini harus menguasai 
bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan 
sifat-sifat maupun kontekstualnya, mampu bekerja  mandiri 
serta bertanggung jawab, serta mampu mengawasi ataupun 
membimbing selaras dengan penguasaan manjerialnya. Untuk 
itu selama pendidikan mahasiswa/siswa harus dibekali sejumlah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung 
profesionalitas. Oleh karena itu pengembangan soft skills secara 
terintegrasi dengan mata kuliah yang lain harus menjadi pilihan. 

Meskipun pada tataran empiris, pembelajaran pada 
pendidikan vokasi nampaknya belum semuas mampu 
menggerakkan  karakter pekerja  profesional. Perilaku sebagian 
mahasiswa/saat saat praktik misalnya terlihat masih bekerja 
asal jadi, belum memperhatikan mutu baik saat proses ataupun 
hasil, serta hasilnya belum terstandar semuanya. Keadan ini 
mengisyaratkan perlunya pembenahan pembelajaran yang 
mampu menumbuhkan kemampuan hard skills dan soft  skills 
secara seimbang dan bermakna bagi penumbuhan lulusan yang 
profesional. 

Pengembangan soft skills pada pendidikan vokasi ditujukan 
untuk  membangun  budaya  ataupun memperbaiki lingkungan 
pendidikan vokasi bagi tumbuh kembangnya perilaku terpuji 
sebagai bagian dari upaya merespons kebutuhan lingkungan  
dan  menjadikan  mereka dapat bekerja dengan berhasil. Lulusan 
pendidikan vokasi diharapkan mampu menguasai sejumlah 
kompetensi kerja. Penguasaan itu tidak hanya mengutamakan 
aspek hard skills namun juga dikuti dengan penguasaan 
soft skills yang mencerminkan karakter lulusan pendidikan 
vokasi yang berkarakter menunjukkan nilai-nilai profesional 
dalam bidangnya masing-masing. Karakter pekerja bidang 
produksi mengacu pendapat   Wiley & Sons (1983:8). Pertama, 
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positive attitude  toward  the  job yang digambarkan perilaku 
bekerja yang cekatan, efisien, rapi, bersih, aman, serta bangga 
terhadap pekerjaanya. Kedua, staying  power yang terpetakan 
melalui kekuatan baik fisik, mental, stamina dan kesehatan 
terjaga, maupun keinginan bekerja keras. Ketiga, ability to 
work with people yang digambarkan melalui kemammampuan 
bekerja dalam tim dan selalu bekerja sama (tidak egois, tidak 
merendahkan pekerjaan teman, tidak iri hati atau dengki, dan 
mampu mengontrol diri). Keempat, eagersness  to  learn, yakni 
mau belajar sepanjang waktu dan bereksperimen. Kelima, 
experience, yakni menggunakan pengalaman kerja sebagai 
media peningkatan diri, dengan berlatih sambil bekerja akan 
semakin  meneguhkan  profesionalitas. Keenam, dedication to 
quality, yakni selalu menjujung tinggi kualitas hasil kerja; dan 
Ketujuh, good understanding of  the  basic, yakni penguasaan 
ini akan menolong untuk bekerja terbaik dan penuh. Sementara 
itu, karakter pekerja manajerial mengacu pendapat (Robbins, 
2001:540-544), yakni memiliki kekuatan  untuk berubah, mampu 
membuat perencanaan perubahan, dan mengelolanya.

Dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja terhadap kriteria 
calon karyawannya semakin hari semakin tinggi. Dunia usaha dan 
dunia industri tidak hanya memprioritaskan pada kemampuan 
akademik dan keterampilan keras (hard skills) yang tinggi saja, 
tetapi juga memperhatikan kecakapan dalam hal nilai-nilai yang 
melekat pada seseorang atau sering dikenal dengan aspek soft 
skills. Kemampuan ini dapat disebut juga dengan kemampuan 
non teknis yang tentunya memiliki peran tidak kalah pentingnya 
dengan kemampuan akademik. 

 Soft skills merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, 
baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, 
serta dengan Sang Pencipta. Dengan mempunyai soft 
skills membuat keberadaan seseorang akan semakin 
terasa di tengah masyarakat. Keterampilan akan 
berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan 
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berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika 
dan moral, santun dan keterampilan spiritual. (Elfindri 
dkk., 2011: 67)

Semua sifat yang menyebabkan berfungsinya hard skills 
yang dimiliki. Soft skills dapat menentukan arah pemanfaatan 
hard skills. Jika seseorang memilikinya dengan baik, maka 
ilmu dan keterampilan yang dikuasainya dapat mendatangkan 
kesejahteraan dan kenyamanan bagi pemiliknya dan 
lingkungannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki soft 
skills yang baik, maka hard skills dapat membahayakan diri 
sendiri dan orang lain. (Elfindri dkk 2011: 175)

Soft skills pada dasarnya adalah bagian dari kecerdasan 
intelektual seseorang dan sering dijadikan syarat unutk 
memperoleh jabatan atau pekerjaan tertentu serta merupakan 
komplemen dari hard skills. (Iyo Mulyono (2011: 99),

Sedangkan menurut Aribowo sebagaimana dikutip oleh 
menyebutkan soft skills sebagai berikuti: 

 Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam 
berhubungan dengan orang lain (termasuk dengan 
dirinya sendiri). Atribut soft skills, dengan demikian 
meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, 
karakter dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh 
setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, 
dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata, bertindak 
dan bersikap. Namun, atribut ini dapat berubah jika 
yang bersangkutan mau merubahnya dengan cara 
berlatih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. 
(Illah Sailah 2008: 17),

Dari berbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa 
pada dasarnya soft skills merupakan kemampuan yang sudah 
melekat pada diri seseorang, tetapi dapat dikembangkan dengan 
maksimal dan dibutuhkan dalam dunia usaha, dunia industry 
dan dunia kerja sebagai pelengkap dari kemampuan hard skills. 
Keberadaan antara hard skills dan soft skills sebaiknya seimbang, 
seiring, dan sejalan.
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PENUTUP

Sebagai penutup tulisan ada beberapa simpulan yang dapat 
ditarik, Pertama, pembelajaran soft skills terintegrasi melalui 
tema hard  skills yang  dimplementasikan  pada  pembelajaran 
di kelas maupun praktik di laboratorium, bengkel atau studio 
dan apabila hal ini dilakukan dengan perencanaan pembelajaran 
yang baik dapat meningkatkan dan menjaga perilaku soft skills 
bidang produksi maupun managerial, apalagi jika soft skills yang 
ditargetkan melalui penguasaan pada saat  pembelajaran yang 
diawali dengan penegasan konsep dan perilaku setiap soft skills, 
diikuti dengan motivasi dan bimbingan kerja. Adanya kinerja 
berbasis soft  skills berdampak pada termotivasinya mahasiswa 
untuk bekerja yang terbaik dan berhasil. Kedua, pembelajaran 
soft skills terbukti efektif meningkatkan kinerja yang berdampak 
pada penguatan nilai-nilai karakter yang diperlukan pada 
pendidikan vokasi. Hal ini terjadi jika secara berkelanjutan 
dosen menerapkan pengembangan soft skills terintegrasi 
melalui tugas-tugas maupun pelatihan sehingga akan muncul 
kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri secara lebih baik. 
Ketiga, pengembangan soft skills pada pendidikan vokasi akan 
efektif jika dosen secara efektif mampu memberi umpan balik 
dan pelatihan secara berkelanjutan selama pembelajaran. 

Selama dekade terakhir di masyarakat telah menganggap 
pentingnya soft skills karena terbukti telah meningkat secara 
signifikan penerapan soft skills ini di lembaga pendidikan, 
itu sangat penting bagi semua orang untuk memperoleh 
keterampilan yang memadai di luar pengetahuan akademis atau 
teknis. Hal ini bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. 
Soft skills mampu menutupi kekurangan di bidang keterampilan 
keras dan ada banyak cara untuk memperbaiki kekurangan 
tersebut. Pendidik mempunyai tanggung jawab khusus mengenai 
soft skills, karena selama ini waktu peserta didik di Sekolah dan 
kampus akan berdampak besar pada perkembangan soft skills 
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mereka. Selain meningkatkan kesadaran tentang pentingnya soft 
skills dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan skillsnya, 
dosen juga harus aktif berlatih soft skills dengan mahasiswanya. 
Cara melakukannya yang sangat efektif dan efisien ini untuk 
memasukkan materi soft skills ke dalam pengajaran hard skills. 
Sebagai hal yang positif efek samping pelajaran menjadi lebih 
menarik, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat 
keberhasilan peserta didik. Soft skills memainkan peran penting 
dalam membentuk kepribadian seseorang melengkapi hard 
skills-nya. Namun, terlalu menekankannya sedemikian rupa 
tidak boleh mencemari pentingnya soft skills, yaitu hard skills, 
yaitu dengan tidak merubah  ahli di bidang tertentu, diturunkan 
ke tingkat prioritas yang  sekunder.
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TENTANG PENULIS

 Dr. Purnomo Ananto, MM. 
Banyak Menulis tentang Soft  Skills 
melalui pendekatan Life Skills 
Education (Pendidikan Kecakapan 
Hidup) baik untuk Pendidikan 
Dasar, dan  Menengah Serta 
Pendidikan Tinggi, semua itu 
tentu berdasarkan pendidikan, 
pelatihan dan pengalamannya yang 
penulis peroleh baik dari dalam 
maupun luar negeri khususnya 
selama penulis bekerja membantu 
UNICEF, UNESCO maupun World Bank. Penulis Lulus program doctor dari 
UPI Bandung, selama 22 tahun menjadi birokrat (Pejabat Struktural) di 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejak 2008 menjadi dosen dan 
saat ini menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, Jabatan 
lainnya adalah sebagai Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi 
Indonesia (APPTI), dan jabatan pada organisasi profesi lainnya di tanah 
air, serta Pembina Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Wilayah DKI Jakarta. 

Life skills education ini sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang 
sangat edektif dan diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
Soft Skills (Keterampilan lunak) yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari pembelajaran Hard Skills (Keterampilan keras) yang selama ini 
selalu menjadi prioritas utama khususnya pada pendidikan vokasi.  
Pengembangan soft skills pada pendidikan vokasi ditujukan untuk  
membangun  budaya  ataupun memperbaiki lingkungan pendidikan 
vokasi bagi tumbuh kembangnya perilaku terpuji sebagai bagian dari 
upaya merespons kebutuhan lingkungan  pekerjaan maupun dalam 
kehidupan di masyarakat dan  menjadikan  lulusan pendidikan vokasi 
dapat bekerja dengan baik berhasil dalam karirnya. Buku ini Mengulas 
secara rinci baik secara teoritis maupun empiris bagaimana soft skills 
dapat diimplementasikan di lembaga pendidikan vokasi. 
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