
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan membahas tentang : 1) latar belakang penelitian, 2) 

fokus penelitian, 3) tujuan penelitian, 4) kegunaan penelitian, dan 5) definisi 

istilah penelitian.   

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Tuntutan tenaga kerja dalam era global akan diwarnai dengan persaingan yang 

semakin ketat, keterbukaan bursa kerja di tingkat nasional dan internasional,  

multy skill yang komperatif dan kompetitif, kompetensi individu dan team work 

yang solid, serta profesionalisme yang tinggi. Selanjutnya hasil studi Bank Dunia 

tahun 2005,  menyatakan faktor paling menentukan keunggulan suatu negara 

adalah kemampuan dalam berinovasi, yang kontribusinya mencapai (45%), 

selanjutnya networking (25%), kemampuan teknologi (20%), dan terakhir 

kekayaan sumber daya alam (SDA) sebesar (10%), ”Kemampuan berinovasi itu 

menyangkut kualitas SDM (Saiful Anam dan Hermin Susanti, 2009:1).  

Hingga saat ini masih muncul anggapan dari dunia usaha /dunia industri 

terkait pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  yaitu terjadinya 

ketimpangan hubungan antara dunia usaha / industri terhadap pendidikan di SMK, 

dimana terdapat penilaian bahwa lembaga pendidikan dalam mengelola peserta 

didik kurang maksimal dan tidak memperhatikan kebutuhan pasar kerja, sehingga 

menghasilkan tamatan dengan kualitas rendah. Peserta didik dianggap kurang 

memahami kompleksitas masalah yang ada di industri / dunia kerja. Pada sisi lain 

dunia kerja atau industri juga kurang optimal dalam menyerap tenaga kerja 

tamatan SMK, dunia industri lebih berminat mempekerjakan tenaga kerja yang 
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sudah mempunyai pengalaman kerja cukup dan terlatih, sehingga tenaga kerja 

lulusan SMK tidak terpakai dan akhirnya menganggur.  

Kondisi semacam ini memicu terjadinya ketimpangan antara dunia usaha / 

industri dengan dunia pendidikan, sehingga diperlukan chek and balance.  Oleh 

karena itu dibutuhkan  langkah antisipasif dan proaktif dari lembaga pendidikan 

dalam upaya mengatasi kondisi seperti tersebut diatas, dan salah satu langkah 

yang dilakukan adalah peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut perlu dilakukan secara 

terprogram, bertahap, dan berkelanjutan serta kontekstual dengan memadukan, 

mensinergikan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal serta 

masyarakat. Sebagai upaya chek and balance antara dunia industri dengan dunia 

pendidikan maka salah satu upaya yang dilakukan oleh SMK dengan 

melaksanakan program pendidikan sistem ganda (PSG) yang penekanannya 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan praktik kerja industri (Prakerin). Program ini 

akan berjalan dengan baik apabila didasari adanya kesadaran bersama antara 

pengelola pendidikan dengan dunia industri akan pentingnya penyiapan tenaga 

kerja terampil yang siap memasuki lapangan kerja. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub sistem pendidikan 

nasional yang bertanggung jawab dalam penyiapan SDM tingkat menengah yang 

handal, dituntut untuk menerapkan prinsip demand driven, job oriented, dan dual 

based program, yang berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja, bahkan mampu 

mengembangkan inovasi untuk mempengaruhi perubahan kebutuhan pasar kerja 

sehingga dapat mewujudkan kepuasan pelanggan.  Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) adalah bagian dari pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda yang 
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merupakan sub sistem proses pendidikan di SMK, dimana para peserta didik  

melakukan praktik kerja (magang) di perusahaan atau industri pasangan yang 

relevan dengan program keahliannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

kebutuhan dan kesepakatan antara sekolah dengan Institusi pasangannya. Praktik 

Kerja Industri yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), juga dalam 

rangka upaya penajaman atau peningkatan kompetensi keahlian peserta didik 

sekaligus memberikan pengalaman tentang dunia kerja yang sebenarnya.  

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) diilhami oleh  model pendidikan dua 

sistem (dual based program) yang dilakukan di Jerman, mulai diberlakukan di 

Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994, dipertajam dengan kurikulum 

SMK edisi 2004 dan berlanjut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), serta pengembangan Spektrum Kurikulum SMK tahun 2008. Pada  

Sekolah Menengah Kejuruan, penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda para 

peserta didik akan menjalani praktik kerja industri/magang di institusi pasangan 

yang dilaksanakan dalam kurun waktu antara tiga sampai enam bulan, selama 

mereka menempuh pendidikan tiga tahun atau empat tahun di SMK.  

Program Pendidikan Sistem Ganda, pelaksanaannya lebih menitik 

beratkan pada pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin), merupakan suatu 

langkah nyata (substansial) untuk menghasilkan  sistem pendidikan dan pelatihan 

kejuruan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dalam rangka 

menghasilkan tamatan yang terampil sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Program yang dilaksanakan di industri atau dunia usaha pada saat peserta 

didik / siswa melaksanakan kegiatan prakerin meliputi: 1) praktik dasar kejuruan 
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yang dilaksanakan sebagian di sekolah dan sebagian lainnya di industri. Praktik 

dasar kejuruan dapat dilaksanakan di industri apabila industri pasangan memiliki 

fasilitas pelatihan memadai. Namun apabila industri pasangan tidak memiliki 

fasilitas pelatihan, maka kegiatan praktik dasar kejuruan sepenuhnya dilaksanakan 

di sekolah, dan 2) praktik keahlian produktif yang dilaksanakan di industri atau 

dunia usaha dalam bentuk praktik kerja nyata (on the job training) yaitu berupa 

kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa di industri atau perusahaan 

dimana peserta didik tersebut ditempatkan.  

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 

kebijakan program keterkaitan  dan kesepadan (link and match) yang berlaku pada 

semua jenis dan jenjang pendidikan kejuruan di Indonesia, dalam hal ini 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan mendapat tugas langsung dari Menteri 

Pendidikan Nasional untuk mengembangkan dan melaksanakan penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan  yang dilaksanakan dalam 2 (dua) jalur yaitu pendidikan 

sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan 

dalam 2 (dua) jalur sebagai kajian tak terpisahkan dari kebijakan link and match 

dijadikan pola utama dan menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum SMK 2004 

dan dalam teknis pelaksanaannya disebut dengan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin). 

Hasil penelitian Sunaryo menunjukkan bahwa tanggapan dunia industri 

dalam rangka program link and match pada indikator penyusunan program, 

penyusunan kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan dinilai cukup positif dan 

pihak industri cenderung bersedia terlibat langsung. Namun, kesediaan dunia 

industri dalam melakukan evaluasi dan pemasaran lulusan cenderung kurang 



 

 

 

 

5 

karena mereka menganggap tidak memiliki keahlian pada bidang ini, sedangkan 

pemasaran lulusan merupakan suatu masalah rumit karena terjadi 

ketidakseimbangan antara besarnya lulusan SMK dengan daya tampung yang ada 

di dunia industri (Sunaryo 1996). 

Pelaksanaan Prakerin tidak luput dari masalah dan kendala yang sering 

dihadapi oleh industri di lapangan, antara lain: 1) ketidaksesuaian antara latar 

belakang disiplin ilmu peserta didik dengan dunia usaha tujuan bekerja, 2) adanya 

proses penyesuaian diri oleh peserta didik pada tahap awal, dan 3) monitoring dari 

sekolah masih relatif kurang (Surunuddin, 1997). 

Mengantisipasi permasalahan tersebut, maka peran serta dunia 

usaha/industri  dalam program Praktik kerja industri (prakerin) sangat diharapkan 

melalui aspek: 1) perencanaan penyusunan kurikulum kejuruan, 2) 

penyelenggaraan pendidikan, 3) evaluasi program dan hasil,  serta 4) pemasaran 

lulusan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Model penyelenggaraan 

prakerin dalam pelaksanannya merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak 

sekolah dengan industri / perusahaan, yaitu dapat berupa : model day release, 

model block release, model hour release, atau kombinasi dari ketiganya. 

  Pada Sekolah Menengah Kejuruan, efektivitas hasil belajar sangat 

dipengaruhi oleh seberapa jauh perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

para pengelola lembaga pendidikan dan para guru. Perencanaan pembelajaran 

dimaksud tidak hanya sekedar untuk melengkapi kebutuhan administrasi guru, 

tetapi harus didesain dengan melibatkan komponen-komponen yang ada dalam 

pembelajaran seperti ketersediaan kurikulum yang telah disusun sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan pasar kerja, yang digunakan sebagai panduan dalam 
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melaksanakan pembelajaran; metoda yang digunakan; serta pendukung sarana dan 

prasarana yang tersedia di dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar. 

Hingga saat ini di sekolah-sekolah tertentu masih dijumpai pengembangan 

kurikulum yang dilakukan oleh guru hanya  sebatas keperluan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran saja, yaitu berupa silabus  dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran  (RPP) yang masih bersifat standar nasional dan umum. 

Pengembangan kurikulum dengan melibatkan Dunia Usaha atau Dunia Industri 

masih sangat terbatas, sehingga pembelajaran yang dilakukan hanya 

mengandalkan standar isi dan standar kompetensi lulusan minimal tanpa 

berkolaborasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri sebagai pengguna lulusan, 

sehingga berakibat peserta didik hanya dapat memahami secara sederhana aplikasi 

pelajaran yang bersifat dangkal laksana pola kerja mesin yang secara aplikatif 

mengikuti jalannya roda perputaran tanpa mengembangkan dan memanipulasinya 

lebih jauh. Sedangkan secara konseptual, teori-teori, postulat, dan rumus-rumus 

yang membangun pemahaman secara mendalam tidak dapat dijabarkan dengan 

sistematis dan berkelanjutan, oleh karenanya   pengembangan kurikulum sekolah 

dengan mengkolaborasikan kompetensi yang ada di industri untuk 

mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuan secara mendalam sangat 

dibutuhkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan tamatan yang berkualitas.  

SMK Negeri 2 Bandar Lampung menyusun visi yang ingin dicapai 

sekolah yaitu ingin “ Menghasilkan Tamatan yang Mampu Bersaing di Era Global 

” oleh sebab itu sekolah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas Sumber 

daya manusia dan sarana prasarana pendukung Kegiatan Belajar Mengajar serta 
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menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008, yang kesemuanya bermuara 

pada peningkatan mutu lulusan.  

Meskipun secara yuridis keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf  

Internasional (RSBI) sudah ditegaskan pada tahun 2003 melalui Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional, namun pedoman penjamin mutu sekolah bertaraf 

internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baru keluar empat 

tahun kemudian. Sesuai dengan buku Pedoman Penjamin Mutu Sekolah/Madrasah 

Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang 

ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 27 Juni 2007,  

dinyatakan bahwa ”Sekolah Bertaraf Internasional merupakan sekolah/madrasah 

yang  sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya 

dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD 

(Organization for Economic Co-operation and Development) dan/atau negara 

maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, 

sehingga memiliki daya saing di forum internasional” (Saipul Anam, 2009: 1). 

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas delapan standar, yaitu standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian.  Bagi sekolah yang menyelenggarakan 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), pemenuhan delapan Standar 

Nasional Pendidikan ini merupakan indikator kunci minimal. Indikator tambahan 

atau plus-nya adalah acuan standar pendidikan dari negara-negara OECD atau 

negara-negara maju lainnya. 
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. Pada tahun pelajaran : 2011/2012 SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

memiliki guru sebanyak : 140 orang dan peserta didik sebanyak : 1.281 orang,   

serta terdapat 10 (sepuluh) Kompetensi keahlian yang dikembangkan yaitu: 1) 

Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan, 2) Kompetensi Keahlian Teknik 

Konstruksi Batu dan Beton, 3) Kompetensi Keahlian Teknik Survei Pemetaan, 4) 

Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu, 5) Kompetensi Keahlian Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik, 6) Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan, 7) 

Kompetensi Keahlian Teknik Audio dan Video, 8) Kompetensi Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan, 9) Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, dan 

10) Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor.  

SMK Negeri 2 Bandar Lampung didalam upaya menghasilkan lulusan 

yang terampil dan memiliki kompetensi keahlian yang profesional dibidangnya 

sehingga mampu bersaing di era global, terus berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran antara lain melalui program praktik kerja industri (Prakerin) yang 

wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Secara umum pelaksanaan Prakerin di 

SMK Negeri 2 Bandar Lampung menggunakan model yang sama yaitu model 

blok (block release) dengan kurun waktu antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan, 

sesuai dengan kesepakatan yang di buat antara pihak sekolah dengan pihak 

Industri.  

Pada pembelajaran praktik kerja industri saat ini para peserta didik  tidak 

hanya terfokus pada penguasaan keterampilan kejuruan saja, tetapi juga 

diwajibkan untuk menyelesaikan tugas tugas pelajaran normatif dan adaptif secara 

mandiri dengan menyelesaikan modul pembelajaran. Sampai saat ini tugas 

mandiri yang diberikan kepada peserta didik SMK Negeri 2 Bandar Lampung 
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belum sepenuhnya menggunakan  model pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi, sesuai dengan tuntutan seperti persyaratan yang harus 

dilakukan dalam mengembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional 

sebagaimana kriteria prasyarat pengembangan program RSBI  yang mencakup: 1) 

semua kompetensi keahlian terakreditasi A; 2) memiliki dana yang cukup; 3) 

lahan minimal 10.000 meter persegi; 4) akses jalan mobil ke sekolah; 5) kepala 

sekolah yang kompeten; 6) kompetensi guru bidang studi serta menguasai 

teknologi informasi dan komunikasi dan berbahasa inggris;  7) pendidikan guru 

Strata 2/Strata 3 minimal 10% untuk sekolah dasar (SD), 20% untuk sekolah 

menengah pertama (SMP), dan 30% untuk sekolah menengah atas (SMA)/sekolah 

menengah kejuruan (SMK); 8) tersedianya sarana memadai berupa, laboratorium 

ilmu pengetahuan alam dan  komputer, perpustakaan, internet, web sekolah, bahan 

ajar berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi, kultur sekolah yang kondusif 

(bersih asap rokok dan kekerasan, indah dan rindang); 9) standar kelulusan lebih 

tinggi; 10) menjalin hubungan atau partnership dengan sekolah sejenis yang ada 

di luar negeri.            

Berdasarkan hasil pengamatan serta data - data yang ada di SMK Negeri 2 

Bandar Lampung saat ini, terdapat satu kompetensi keahlian yang sangat diminati 

oleh calon peserta didik dan masyarakat, yaitu Kompetensi Keahlian Teknik 

Sepeda Motor. Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor merupakan 

pengembangan dari Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif yang secara 

resmi dikembangkan oleh sekolah, dengan adanya perubahan Kurikulum KTSP 

tahun 2004 dan Spektrum Kurikulum tahun 2008. Sampai dengan tahun 2011, 

Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor telah dua kali meluluskan peserta 
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didik dengan jumlah  sebanyak 56 orang, dan sekitar 50 persen langsung terserap 

di dunia kerja yang relevan dan lainnya sebanyak 10 persen melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 15 persen ke bidang pekerjaan lain serta 25 

persen belum terdata.  

Terdapat hal - hal berbeda yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya 

pencapaian kompetensi profesional para peserta didik pada kompetensi keahlian 

teknik sepeda motor, antara lain: 1). Kurikulum kejuruan yang digunakan tidak 

semata-mata menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) , tetapi disusun dan dikembangkan bersama dengan institusi pasangan 

dan mengadopsi kompetensi yang ada di Industri sesuai dengan perkembangan 

teknologi sepeda motor saat ini, 2) tenaga kependidikan khususnya guru – guru 

kejuruan juga selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Industri 

Institusi pasangannya, 3) adanya Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) antara pihak sekolah dengan institusi pasangan yaitu PT. Tunas 

Dwipa Matra (PT.TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda, berkaitan 

dengan pengembangan kurikulum kejuruan, pelaksanaan praktik kerja industri 

dan rekruitmen tenaga kerja, 4). keterlibatan pihak industri /dunia usaha sebagai 

institusi pasangan sekolah didalam pembekalan kompetensi kejuruan para peserta 

didik yang akan melaksanakan prakerin di lapangan, 5) pada saat ini sekolah telah 

memiliki bengkel resmi standar Honda yang merupakan binaan langsung dari PT 

Tunas Dwipa Matra (TDM) sebagai main dealer sepeda motor Honda dan mitra 

sekolah, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai tempat pelatihan lanjut para 

peserta didik kompetensi keahlian teknik sepeda motor setelah mereka 

menyelesaikan program praktik kerja industri, 6) dalam pelaksanaan uji 
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kompetensi peserta didik tingkat tiga, pihak sekolah bekerjasama dengan pihak 

Institusi pasangan dalam hal ini PT. TDM ikut berperan sebagai Tim penguji, 7) 

beberapa siswa yang diikutkan dalam event lomba keterampilan, baik di tingkat 

daerah maupun di tingkat nasional  mampu menunjukkan prestasi (juara), dan   8) 

sebagian besar lulusannya langsung diserap oleh institusi pasangan dan langusng 

bekerja tanpa harus melalui training kempetensi dasar mekanik.  

Program praktik kerja industri yang dilakukan pada Kompetensi Keahlian 

Teknik Sepeda Motor sebagai upaya peningkatan kompetensi profesional ini 

nampaknya bisa berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan  kompetensi 

keahlian yang lainnya, tentu tidak terlepas dari adanya perencanaan yang baik, 

pengorganisasian yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta proses 

pelaksanaan yang sesuai dengan mekanisme yang telah direncanakan.  

1.2. Fokus Penelitian 

Manajemen Praktik Kerja Industri pada Kompetensi Keahlian Teknik 

Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, yang terdiri atas sub fokus 

sebagai berikut : 1) perencanaan praktik kerja industri, 2) pengorganisasian 

praktik kerja industri , 3) pelaksanaan praktik kerja industri dan 4) tingkat 

keterserapan lulusan di dunia usaha/dunia industri 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :   

1.3.1. Bagaimana perencanaan praktik kerja industri Kompetensi Keahlian Teknik 

Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung  

1.3.2. Bagaimana pengorganisasian praktik kerja industri  Kompetensi Keahlian 

Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung  
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1.3.3. Bagaimana pelaksanaan praktik kerja industri  Kompetensi Keahlian  

Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

1.3.4. Bagaimana tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja pada Kompetensi  

          Keahlian Teknik Sepeda Motor SMK Negeri 2 Bandar Lampung.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran dan deskripsi tentang : 

1.4.1.  Perencanaan praktik kerja industri Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda 

Motor di SMK  Negeri  2 Bandar Lampung 

1.4.2.  Pengorganisasian praktik kerja industri  Kompetensi Keahlian Teknik 

Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

1.4.3.   Pelaksanaan praktik kerja industri  Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda 

Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

1.4.4.   Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja  Kompetensi  Keahlian Teknik 

Sepeda Motor SMK Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain memberikan 

manfaat teoritis, manfaat praktis , dan manfaat bagi peneliti sendiri 

 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian dan konsep 

tentang keterkaitan dan kesepadanan ( link and match) antara SMK dengan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri sebagai mitra dalam pelaksanaan praktik kerja industri 
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1.5.2. Manfaat Praktis  

    Sesuai dengan fokus penelitian, maka manfaat penelitian ini secara praktis 

dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1.5.2.1. Memberikan gambaran tentang pengelolaan praktik kerja industri yang 

efektif dalam  meningkatkan mutu pendidikan di SMK N 2 Bandar 

Lampung  

1.5.2.2.  Memberikan masukan bagi pengelola sekolah guna  meningkatkan proses     

               pembelajaran dan meningkatkan kompetensi profesional peserta didik   

            melalui program praktik kerja industri  

1.5.2.3.  Bahan masukan bagi dinas pendidikan dalam upaya perbaikan mutu  

              sekolah. 

1.5.2.4.  Menjadi acuan bagi peneliti secara lebih mendalam dalam kajian di             

  waktu  mendatang 

1.5.2.5.  Dapat memperkaya teori tentang model praktik kerja industri dalam    

  pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan  

 

1.5.3. Manfaat Bagi Peneliti 

  Kegunaan penelitian ini bagi peneliti anatara lain memperoleh wawasan 

pengetahuan, keterampilan dalam pengelolaan praktik kerja industri di SMK, 

menambah pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah serta sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister 

Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan di Universitas 

Lampung  
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1.6. Definisi Istilah 

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam 

memahami dan memaknai penelitian ini. Istilah – istilah yang perlu dijelaskan 

dalam penelitian ini sebagai berikut :   

1.6.1.   Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien 

melalui pemberdayaan orang lain. Manajemen dalam pendidikan dapat 

didefinisikan sebagai proses perencanan, pengarahan, dan pengendalian 

sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif, efisien mandiri,dan akuntabel  

1.6.2.   Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah suatu bentuk penyelenggaraan 

pembelajaran keahlian  kejuruan yang memandang secara sistematik dan 

sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh langsung di dunia kerja. Dengan demikian 

peserta didik SMK melalui praktik kerja industri ini akan memiliki 

tingkat profesionalisme, sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan di dunia 

kerja.  

1.6.3.   Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor merupakan salah satu dari 

pengembangan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif pada SMK 

kelompok Teknologi dan Rekayasa, yang dikembangkan berdasarkan 

perubahan Kurikulum KTSP tahun 2004 dan pengembangan spektrum 

kurikulum tahun 2009.      

1.6.4. SMK Negeri 2 Bandar Lampung adalah salah satu Sekolah Menengah 

Kejuruan   kelompok Teknologi dan Rekayasa yang ada di Bandar 

Lampung beralamat di Jalan : Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Gedong 
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Meneng Bandar Lampung, Provinsi Lampung, saat ini terdapat 10 

(sepuluh) Kompetensi Keahlian yaitu : Teknik Gambar Bangunan, 

Teknik  Konstruksi Batu dan Beton, Teknik Konsteruksi Kayu, Teknik 

Survey Pemetaan, Teknik Pemesinan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 

Teknik Audio dan Video, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer 

dan Jaringan serta Teknik Sepeda Motor. 


