
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 Pada bab ini penulis akan menyajikan sumber-sumber pustaka yang 

digunakan dalam penelitian, meliputi : 1) Manajemen, 2) Praktik Kerja Industri 

(Prakerin), 3) Perencanaan  (planning) Program  Prakerin, 4) Pengorganisasian 

(Organizing) Praktik Kerja Industri, 5) Pelaksanaan Praktik Kerja Industri, dan 6) 

Keterserapan lulusan di dunia usaha/dunia industri 

 

2.1. Konsep Manajemen  

 

Setiap  ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan 

manajemen, karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima 

semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran ahli tentang definisi 

manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses 

tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu 

tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah 

dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan 

kemampuan orang lain (Tim Dosen UPI, 2009 : 86).  

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien (dalam arti luas). Manajemen dalam arti sempit 

adalah manajemen sekolah/madrasah, kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, 

pengawas/evaluasi, dan sistem informasi sekolah/madrasah ( Usman, 2006 : 5). 

Manajemen juga merupakan segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang 



 

 

 

 17 

atau mengerahkan segala fasilitas dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien (The Liang Gie dalam Rivai dan Murni, 2009:6)   

Dari definisi tersebut diatas maka manajemen merupakan suatu proses 

tertentu yang membutuhkan suatu keahlian tertentu untuk mencapai tujuan yang 

akan dicapai melalui proses perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. 

2.1.1. Manajemen Pendidikan  

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses unrtuk 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan  seperti guru; sarana dan 

prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pendidikan (Rivai dan Murni, 2009:58)  

Manajemen pendidikan meliputi empat hal pokok yaitu, perencanaan 

pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggiat pendidikan dan pengendalian 

atau pengawasan pendidikan (Rivai dan Murni, 2009:59). Selanjutnya dikatakan 

bahwa manajemen pendidikan adalah mewujudkan visi misi, yaitu dengan 

menuangkannya melalui program-program, aktivitas-aktivitas, dan mewujudkan 

langkah berikutnya dengan menyusun program pelaksanaan dan rencana yang 

matang dan fleksibel untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

secara bertahap (Wardhana, 2007:9). Manajemen pendidikan meliputi empat 

bidang prioritas, yaitu : 1) peningkatan kualitas, 2) pengembangan inovasi dan 

kreatifitas, 3) membangun jaringan atau networking , 4) pelaksanaan otonomi 

daerah  (Tilaar 2000, dalam Wardhana, 2007:9-10). 
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Berdasarkan berbagai pendapat mengenai manajemen pendidikan seperti 

diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan sebagai suatu kegiatan 

kerjasama yang sistemik, sistematik dan menyeluruh dengan 

mengkoordinanasikan dan menggerakkan sumber-sumber daya pendidikan untuk 

mewujudkan  visi, misi dan  tujuan pendidikan.     

2.1.2. Manajemen Berbasis Sekolah  

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai bentuk operasional 

desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Hal ini akan membawa 

dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, dengan 

mengadakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap 

kebutuhan masyarakat, yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan 

pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan nasional (Mulyasa. 2006. 33).  

Tujuan utama penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah 

untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan di 

sekolah. Dengan adanya wewenang/otonomi yang lebih besar dan lebih luas untuk 

mengelola urusannya, efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan akan lebih 

tinggi, karena sekolah yang lebih tahu kebutuhan dan kondisinya. Adanya 

kewenangan yang lebih tinggi pula, yang berakibat kepada kinerja yang lebih 

baik. Kondisi yang demikian akan lebih mudah meningkatkan mutu dan program 

sekolah. Inovasi yang diharapkan timbul di sekolah serta bertambahnya prestasi 

masyarakat untuk mendukung dan mengawasi sekolah, akan memberikan nilai 

positif terhadap peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.(Supriono. 2001:6).  
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Manajemen sekolah merupakan proses pengembangan sekolah, kerja sama 

kelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana dalam tujuan SMK Negeri 2 Bandar Lampung yaitu : 1) 

menyiapkan tenaga trampil yang profesional, mandiri, memiliki jiwa wira usaha 

yang tinggi dan mampu menghadapi persaingan global, 2) menghasilkan tamatan 

yang mampu menyiapkan lapangan pekerjaan, 3) menciptakan daya saing antar 

peserta didik, 4) meningkatkan disiplin dan etos kerja, 5) menumbuhkan 

kreatifitas dan inovasi peserta didik dan 6) menyadarkan peserta didik  untuk 

memperoleh keuntungan/manfaat dari ketrampilan yang dimiliki.  

Pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah dan di tingkat kelas diakui 

merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Perwujudan 

kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak akan terlihat pada perilaku 

pelaksana pada tingkat operasional. Kegiatan nyata terlihat pada perilaku kepala 

sekolah, guru, tenaga administrasi sekolah serta peserta didik di sekolah 

khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur 

alternatif sebagai berikut: 1) Jalur kelas industri/employee peserta didik belajar di 

sekolah dan berlatih   di industri, dan 2) Jalur kelas wiraswasta/self employed 

peserta didik belajar dan berlatih  berwiraswasta di sekolah dan berusaha mandiri 

dimana sitem pembelajarannya yang dilaksanakan berbasis tuntas (Mastery 

Learning) (Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan, 2001:8). selanjutnya 



 

 

 

 20 

disebutkan bahwa pendekatan tersebut mendorong peserta didik mampu: 1) 

menyelesaikan tugas-tugasnya sampai tuntas, 2) Guru bukan satu-satunya sumber 

belajar, 3) Tempat belajar dapat terjadi dimana saja baik di sekolah maupun di 

dunia kerja, dan 4) Peserta didik secara aktif menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa 

harus menunggu instruksi guru, (Direktorat menengah kejuruan, 2001: 18). 

Sedangkan pendapat Nasution  mengatakan bahwa belajar tuntas (mastery 

learning) artinya penguasaan penuh dimana tujuan pembelajaran secara ideal agar 

bahan yang dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik, (Nasution, S, 2009: 

36) 

Proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk 

mencapai penguasaan kompetensi, pembelajarannya dapat dilaksanakan di 

sekolah maupun di industri. Proses pembelajaran di sekolah dimaksudkan untuk 

mengembangkan potensi akademik dan kepribadian peserta didik, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan duania 

kerja. Proses pembelajaran di dunia kerja dimaksudkan agar peserta didik 

menguasai kompetensi terstandar, mengembangkan dan menginternalisasi sikap 

dan nilai profesional sebagai tenaga kerja yang berkualitas unggul, baik bekerja 

mandiri maupun bekerja pada pihak lain.  

2.2. Praktik Kerja Industri ( Prakerin ) 

Praktik Kerja Industri, pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang memadukan secara sistematik 

dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian 
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yang diperoleh melalui berkerja langsung di dunia kerja serta terarah untuk 

mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu, (Sirodjuddin, 2010)  

Secara umum pelaksanaan program Praktik Kerja Industri ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dibidang teknologi, 

penyesuaian diri dengan iklim dunia kerja yang sebenarnya. Setelah peserta didik 

melaksanakan program Praktik Kerja Industri diharapkan memperoleh 

pengalaman yang mencakup tinjauan tentang perusahaan, kegiatan-kegiatan 

praktik yang berhubungan langsung dengan teknologi, mempersiapkan diri untuk 

mampu belajar dan bekerja secara mandiri, bekerja dalam suatu tim dan 

mengembangkan potensi serta keahlian sesuai dengan minat dan bakat masing-

masing.  

Melalui pengalaman kegiatan Praktik Kerja Industri, maka dalam 

pembelajaran di sekolah peserta didik tidak hanya memahami teori saja, namun 

dapat mengetahui dan memahami seluk beluk dunia kerja, sehingga dimasa 

mendatang manakala peserta didik sudah tamat dan memasuki dunia kerja tidak 

akan mengalami keraguan maupun memiliki rasa tidak percaya diri.  

 Pembelajaran berdasarkan pengalaman melengkapi peserta didik dengan 

suatu alternatif lain dari pengalaman belajar menggunakan pendekatan kelas, 

pengarahan guru seperti ceramah. Strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman 

ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan 

belajar secara aktif dengan personalisasi (Oemar Hamalik, 2011: 212). Rumusan 

pembelajaran  dengan pengalaman belajar tersebut memberi para peserta didik 
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seperangkat atau serangkaian situasi-situasi belajar dalam bentuk keterlibatan 

pengalaman sesungguhnya di dunia nyata (Industri). Cara ini mengarahkan 

peserta didik kedalam ekplorasi yang alami dan investigasi langsung ke dalam 

situasi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Strategi ini dilandasi teori John Dewey yakni, sistem belajar sambil 

berbuat (learning by doing). Prinsip ini berdasarkan asumsi bahwa para peserta 

didik dapat memperolah lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatan secara 

aktif dan personal, dibandingkan dengan bila mereka hanya melihat konsep atau 

materi (John Dewey, 2009: 12) 

2.2.1. Konsep Praktik Kerja Industri 

Kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah bagian integral dari 

implementasi  Pendidikan Sistem Ganda sesuai dengan Kebijakan link and Match 

yang diluncurkan Departemen Pendidikan Nasional, menjadi sarana yang ampuh 

untuk menjembatani kesenjangan antara sekolah dan dunia usaha dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian tersebut 

tersirat ada dua pihak yaitu lembaga pendidikan pelatihan dan lapangan kerja 

(industri/perusahaan atau instansi tertentu) yang secara bersama-sama 

menyelenggarakan suatu program pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kedua 

belah pihak secara bersungguh-sungguh terlibat dan bertanggung jawab mulai dari 

perencanaan program, tahap penyelenggaraan, sampai tahap penilaian dan 

penentuan kelulusan peserta didik, serta upaya pemasaran tamatannya 

(Depdikbud, 1977:7)   
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Lama masa prakerin pada awalnya dilaksanakan selama 4 bulan dibagi 

dalam 3 periode pertahunnya, dapat dilaksanakan dengan sistem blok (block 

release), sistem pengaturan hari (day relase), sistem jam (hours release) atau 

penggabungan dari sistem tersebut diatas. Akan tetapi dengan menpertimbangkan 

sebagian tempat prakerin masih dijumpai ketidak sesuaian dengan harapan 

terutama dalam pencapaian kompetensi, serta waktu persiapan yang digunakan 

untuk menghadapi ujian nasional menjadi sangat  pendek, maka di sekolah-

sekolah tertentu mengambil kebijakan masa prakerin dipersingkat menjadi 3 bulan 

sampai 6 bulan setiap periode selama 3 tahun menjadi peserta didik, dan hal ini 

telah mendapatkan rekomendasi positif dari Direktorat Pembinaaan SMK.  

Kegiatan praktik kerja  industri di SMKN 2 Bandar Lampung secara 

operasional dikelola oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Prakerin di bawah kendali 

Wakil Kepala sekolah Bidang Humas dan Industri, dan berkoordinasi dengan 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dengan dibantu oleh Ketua Program 

Keahlian serta Guru-guru mata pelajaran kejuruan (produktif)  

 

Sebagaimana gambar diagram di bawah menunjukkan putaran program 

pembelajaran peserta didik yang terjadi di sekolah dan di industri. Di sekolah 

peserta didik belajar dengan bimbingan para guru dan pada umumnya dibiayai 

oleh pemerintah maupun masyarakat, sedangkan di perusahaan pada umumnya 

mereka berlatih dengan bimbingan Instruktur yang ada di perusahaan dan dibiayai 

oleh perusahaan maupun oleh Komite sekolah atau orang tua siswa. 
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 Gambar 2.1. Interaksi antara Sekolah dan Industri dalam PSG 

           (Indra Jati Sidi, 2001:134, yang dimodifikasi)  

 

Dalam pengertian tersebut diatas, berarti ada dua pihak yang saling terkait 

yaitu lembaga pendidikan (pembelajaran) di sekolah dan lapangan kerja 

(industri/perusahaan) yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu 

program pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kedua belah pihak secara sungguh-

sugguh berproses di dalamnya dengan segenap kelebihan dan kekurangan masing-

masing. 

 

2.2.2. Penyelenggaraan Prakerin 

Penyelenggaraan praktik kerja industri secara umum bertujuan untuk 

menjawab tantangan industri,  secara rinci praktik kerja industri bertujuan : 1) 

menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional, yaitu tenaga 

kerja yang memiliki tingkat kemampuan kompetensi, dan etos kerja yang sesuai 
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dengan tuntutan lapangan kerja, 2) meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan 

dan kesepadanan antara pembelajaran kejuruan dan dunia kerja,  3) meningkatkan 

efisiensi proses pembelajaran dan 4) pengakuan dan penghargaan terhadap 

pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (Sidi. 2001: 128). 

  Praktik kerja industri juga mensyaratkan adanya institusi lain sehingga 

terdapat kerja sama dan kesepakatan antara institusi pembelajaran (SMK) dan 

institusi lain tersebut (industri/perusahaan atau institusi lain yang berhubungan 

dengan lapangan kerja) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan 

keahlian kejuruan untuk bersama-sama menyelenggarakan pembelajaran keahlian 

kejuruan. Institusi lain itulah yang disebut dengan institusi pasangan, yaitu 

institusi yang mengikatkan diri bekerjasama dengan lembaga pendidikan 

kejuruan, (Indra Djati Sidi. 2001:129). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada dasarnya praktik kerja industri 

merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan (SMK) dan 

institusi pasangannya, sehingga program pendidikan yang akan digunakan harus 

merupakan program yang dirancang dan disepakati bersama oleh kedua belah 

pihak. 

Agar penyelenggaraan praktik kerja industri berjalan dengan baik maka 

diperlukan adanya  perencanaan yang baik, pengorganisasian yang sesuai dengan 

kebutuhan, pelaksanaan yang terkendali serta proses monitoring dan evaluasi 

sampai dengan proses uji kompetensi dan sertifikasi, sebagai wujud pengakuan 

dan keberhasilan program.  
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2.2.3. Peran Komite Sekolah dalam Prakerin 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan 

tentang tujuan, fungsi dan peran Komite sekolah. 

Adapun tujuan Komite Sekolah untuk: 1) Mewadahi dan menyalurkan 

aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan 

program pendidikan di satuan pendidikan; 2) Meningkatkan tanggung jawab dan 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 

3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.  

Kemudian Komite Sekolah berperan sebagai: 1) Pemberi pertimbangan 

(advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di 

satuan pendidikan; 2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud 

keuangan (financial), pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan; 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan; 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan. 

Sedangkan fungsi Komite Sekolah sebagai berikut: 1) Mendorong 

tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu; 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat 

(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 3) Menampung dan 
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menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang 

diajukan oleh masyarakat; 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan 

rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. kebijakan dan program 

pendidikan; b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); c. 

kriteria kinerja satuan pendidikan; d. kriteria tenaga kependidikan; e. kriteria 

fasilitas pendidikan; dan f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; 5) 

Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna 

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; 6) Menggalang dana 

masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan 

pendidikan; 7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (permendiknas,  

Nomor : 044/U/2002)  

Berkenaan dengan peran Komite Sekolah dalam kegiatan prakerin, secara 

khusus lebih  banyak dalam hal mendorong pentingnya kerjasama antara pihak 

sekolah dengan pihak industri, memberikan masukan dan pertimbangan terhadap 

pelaksanaan prakerin, mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan prakerin, 

memberikan pertimbangan tentang pembiayaan prakerin, serta melakukan 

evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan prakerin. 

 

2.2.4. Peran Dunia Usaha / Dunia Industri dalam Prakerin 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diberi amanah oleh undang-undang 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja dan 

menjadi tenaga kerja yang produktif. Lulusan SMK idealnya merupakan tenaga 

kerja yang siap pakai, dalam arti langsung bisa bekerja di dunia usaha dan 
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industri. Permasalahan SMK saat ini pada umumnya terkait dengan keterbatasan 

peralatan, masih rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang tidak 

serupa dengan dunia kerja. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidaksiapan lulusan 

dalam memasuki dunia kerja. 

Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia 

kerja menjadikan hal dilematis terhadap industri pemakai, karena industi harus 

menyelenggaraan pendidikan atau pelatihan di dalam industri untuk menyiapkan 

tenaga kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya 

ekstra di luar biaya produksi. Sebenarnya pihak industri dan pihak sekolah 

memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga 

kerja siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan 

penyediaan lingkungan belajar, sementara pihak industri memiliki keterbatasan 

sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap pakai maka kedua belah 

pihak semestinya melakukan upaya, atau paling tidak keterlibatan industri untuk 

ikut menyusun program pelatihan.  

Menurut Charles Prosser yang dikutip oleh Wardiman, ada 16 prinsip 

pendidikan kejuruan dan diantaranya ada tiga prinsip yang terkait dengan peran 

industri dalam pendidikan. Pendidikan kejuruan akan efektif jika : a) tugas-tugas 

latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan 

di tempat kerja, b) melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir, dan bekerja 

seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri, dan c) pendidikan kejuruan 

akan efisien jika lingkungan dimana peserta didik dilatih, merupakan replika 
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lingkungan dimana nanti ia akan bekerja. Untuk memenuhi ketiga prinsip ini, 

sekolah kejuruan memerlukan biaya yang sangat besar, apalagi bila ingin 

memenuhi keseluruhan prinsip ( Charles Prosser, dalam Wardiman, 1998).  

Sebenarnya apabila   dunia usaha/dunia industri menyadari bahwa proses 

untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil memerlukan biaya pelatihan yang 

cukup besar maka sudah seyogyanya pihak dunia usaha/dunia industri membuka 

diri dan menjalin kerjasama dengan SMK melalui kegiatan praktik kerja industri, 

dan sekaligus memerankan fungsi sosial dalam perannya ikut membangun sumber 

daya manusia dan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas.   

 

2.3. Perencanaan (Planning) Program Prakerin  

Hampir disetiap program kegiatan dibutuhkan suatu perencanaan, dan hal 

ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam setiap kegiatan. Tanpa perencanaan 

(planning) pelaksanaan kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan 

dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengertian perencanaan ialah sejumlah 

kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode tertentu 

dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan (Usman 2009:65). 

Menurut Handoko perencanaan meliputi : 1) pemilihan atau penetapan 

tujuan-tujuan organisasi, 2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program,  

prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan (Handoko, 2003). Selanjutnya  Husaini Usman menyimpulkan bahwa 

perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk 

mencapai tujuan, dan dalam perencanaan mengandung unsur-unsur : 1) sejumlah 

kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, 2) adanya proses, 3) hasil yang ingin 
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dicapai, dan 4) menyangkut masa depan dalam kurun waktu tertentu. Didalam 

perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan pengawasan 

termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan (Usman, 2003). 

Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) 

menentukan dan merumuskan tujuan  yang hendak dicapai, 2) meneliti masalah-

masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, 3) mengumpulkan data-

data dan informasi yang diperlukan, 4) menentukan tahap-tahap atau rangkaian 

tindakan, dan 5) merumuskan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan 

diselesaikan (Purwanto 2003:15). 

       Pada Kegiatan Praktik Kerja Industri, perencanaan implementasi 

merupakan tahapan untuk dapat merencanakan aspek-aspek yang berperan dalam 

pengelolaan dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun 

kegiatan praktik kerja industri di institusi pasangan. Beberapa aspek yang 

berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di 

Sekolah maupun di Institusi Pasangan (Industri) antara lain :  

Pertama, guru dan Instruktor, Guru adalah pendidik di sekolah yang 

bertugas menyiapkan peserta didik memasuki pekerjaan (lini produksi) yang ada 

di Institusi Pasangan, meliputi kemampuan normatif, adaptif serta teori kejuruan, 

sedangkan Instruktor merupakan tenaga pembimbing dari dunia kerja yang 

bertugas membimbing, mengarahkan, membina, memotivasi peserta didik yang 

melaksanakan praktik kerja industri agar peserta didik memiliki sikap profesional. 

Kedua, peserta didik, sebelum melaksanakan praktik kerja industri 

hendaknya telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, 
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sehingga disamping mereka dapat memperoleh pengalaman nyata/keterampilan, 

mereka juga mampu memberikan kontribusikepada Institusi Pasangan.   

Ketiga, alat dan bahan, merupakan perangkat bantu dalam memperoleh 

hasil/produk secara cepat, tepat dan efisien. Dalam pelaksanaan KBM perlu 

dipersiapkan peralatan yang sesuai untuk mencapai tujuan kegiatan, baik 

spesifikasi maupun jumlahnya.  

Keempat, bahan ajar, merupakan susunan materi yang akan diajarkan 

kepada para peserta didik dalam mencapai tingkat keterampilan dan kompetensi 

yang dibutuhkan di dunia kerja. Bahan ajar atau kurikulum yang diajarkan di 

sekolah dan yang diajarkan di industri harus saling melengkapi dan terpadu 

mengarah pada pembentukan kompetensi yang utuh. Bahan ajar juga merupakan 

wujud pelayanan satuan pendidikan terhadap peserta didik. Pelayanan individual 

dapat terjadi dengan bahan ajar. Peserta didik berhadapan dengan bahan yang 

terdokumentasi. Ia berurusan dengan informasi yang konsisten (taat asas). Peserta 

didik yang cepat belajar, akan dapat mengoptimalkan kemampuannya dengan 

mempelajari bahan ajar. Peserta didik yang lambat belajar, akan dapat 

mempelajari bahan ajarnya berulang-ulang. Dengan demikian, optimalisasi 

pelayanan belajar terhadap peserta didik dapat terjadi dengan bahan ajar. Jadi, 

keberadaan bahan ajar sekurang-kurangnya menempati tiga posisi penting. Ketiga 

posisi itu adalah (1) sebagai representasi sajian guru, (2) sebagai sarana 

pencapaian standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan (3) sebagai 

pengoptimalan pelayanan terhadap peserta didik. 
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Selanjutnya, kedudukan bahan ajar khususnya dan rancangan 

pembelajaran pada umumnya dapat (1) membantu dalam belajar secara 

perorangan (individual), (2) memberikan keleluasaan penyajian pembelajaran 

jangka pendek atau segera dan jangka panjang, (3) rancangan bahan ajar yang 

sistematis memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan sumber daya 

manusia secara perorangan, (4) memudahkan proses belajar mengajar dengan 

pendekatan sistem, dan (5) memudahkan belajar, karena dirancang atas dasar 

pengetahuan tentang bagaimana manusia belajar. (Muhammad Haryanto, 1999: 3) 

Kelima, metode, merupakan cara penyampaian materi yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penyiapan metode pada tahap perencanaan 

ini sangat penting karena berkaitan dengan penyiapan media pembelajaran, alat 

dan fasilitas, bahan ajar, serta sistem evaluasi kemajuan belajar.  

Keenam Jadual,   merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan baik di 

sekolah maupun di Institusi pasangan mengenai siapa, apa dan dimana kegiatan 

tersebut berlangsung.  

Ketujuh, waktu, merupakan satuan jumlah jam atau jumlah hari atau bulan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan kompetensi. Lama waktu pelaksanaan 

pelatihan di institusi pasangan hendaknya disesuaikan dengan pencapaian target 

kompetensi sesuai standar keahlian.  

Kedelapan,  perangkat administrasi pendukung kegiatan pembelajaran 

yang akan digunakan di Institusi pasangan, baik berupa: a). Jurnal Peserta didik, 

b). modul pembelajaran normatif dan adaptif, c). administrasi program kepeserta 
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didikan selama di Industri berupa presensi peserta didik, maupun tata tertib 

peserta didik, d). Perangkat supervisi, merupakan perangkat pengendali 

pelaksanaan pembelajaran baik kegiatan di sekolah .pemantauan atau monitoring 

Kesembilan, pembiayaan meliputi capital cost maupun operating cost 

selama pelaksaan Praktik Kerja Industri.  

 

2.3.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

          Pembelajaran  

 

Semua  sumber belajar yang dirancang, dipilih dan digunakan dalam 

pembelajaran bertujuan menciptakan kegiatan belajar yang menarik. Sumber-

sumber tersebut dinyatakan sebagai pesan, orang, material, peralatan, metode, dan 

lingkungan (Nana Sudjana, 2003: 43). Pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih 

berorientasi teoritis dan menganggap fungsinya adalah mempersiapkan peserta 

didik untuk masa depan bukan hanya siap latih, tetapi lebih penting lagi yang 

dapat berkarya. Hal ini memicu tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pelatihan dan kursus sebagai upaya 

berkelanjutan yang bersifat terapan.  

Guru yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan 

diharapkan memiliki kemauan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. Kemauan untuk menerima teknologi informasi dan komunikasi 

menjadi pintu awal yang mempengaruhi faktor kesiapan lain yaitu ICT literacy. 

Kemauan menerima teknologi akan berpengaruhi terhadap kemauan untuk 

menggunakan serta mempelajari teknologi informasi dan komunikasi untuk 



 

 

 

 34 

diterapkan dalam proses belajar mengajar, ICT literacy merupakan kemampuan 

teknis dan kognitif yang dimiliki guru untuk menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi didalam proses pembelajaran.  

Peserta didik berperan sama pentingnya dengan guru dalam proses 

pembelajaran. Kemauan peserta didik untuk menerima teknologi juga merupakan 

dimensi kesiapan yang perlu diukur. Sedangkan dimensi kemampuan meliputi 

ICT literacy, media akses, serta daya beli peserta didik dalam mengakses materi 

pembelajaran.  ICT literacy terkait dengan kemampuan teknis dan kognitif peserta 

didik dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain 

dipengaruhi oleh ICT literacy maka ketersediaan alat akses yang dimiliki peserta 

didik juga merupakan aspek kesiapan yang penting. Kemampuan menggunakan 

yang didefinisikan dengan ICT literacy dan ketersediaan alat akses perlu didukung 

oleh kemampuan peserta didik dalam ”membeli” materi ajar seperti biaya untuk 

akses internet, pulsa handphone atau telepon.  

Menurut Tri Suhartati  terdapat beberapa jenis teknologi informasi yang 

biasa digunakan dalam pembelajaran, seperti; Surat Elektronik (E-mail),  HP, 

Kamera digital, MP3 Players, Web Sites, Wikipedia, YouTube.com, Blogging, and 

Podcasting  (Tri Suhartati, 2011: 59) 

 Teknologi terakhir ini telah banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi 

manusia seluruh dunia dengan begitu cepat. YouTube.com adalah website untuk 

mensharing video di mana pengguna dapat mengupload  melihat, dan membagi 

video klip. Blog atau webblog adalah  suatu bentuk website yang menggunakan 

software tertentu yang latar belakang nya sudah didesain (Hill, 2006). Blog adalah 
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website yang digunakan untuk menerbitkan hasil karya pribadi, di mana jalan 

masuknya telah ditulis menurut aturan krologis dan umumnya dimunculkan bukan 

atau tidak mengikuti aturan krologis (Wikipedia, 2007: 1).   

 
2.3.2. Implementasi TIK dalam Pembelajaran  

Prinsip umum penggunaan teknologi dalam hal ini TIK, adalah sebagai 

berikut: 1) Efektif dan efisien, penggunaan TIK harus memperhatikan manfaat 

dari teknologi dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, 

kemudahan dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. Dengan demikian, 

penggunaan TIK yang justru membebani siswa akan berakibat tidak berjalannya 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 2) Optimal, dengan menggunakan TIK, 

paling tidak pembelajaran menjadi bernilai “lebih” daripada tanpa 

menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan TIK adalah keluasan cakupan, 

kekinian (up to date), dan keterbukaan. 3) Menarik, artinya dalam prinsip ini 

pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang 

lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang 

lebih, akan berjalan membosankan dan kontra produktif untuk pembelajaran 

(Uwes Anis Chaeruman, 2006: 47) 

Dengan demikian tujuan TIK akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu 

sendiri ketika digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan TIK tidak justru 

menjadi penghambat dalam pembelajaran namun akan memberikan manfaat yang 

lebih dalam pembelajaran. 

Dalam pengembangan pendidikan global berbasiskan TIK, terdapat 

beberapa strategi pelaksanaan. Coldeway dari Dakota State University membagi 
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empat pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan sekarang ini (Simonson, M., 

Smaldino, S, Albright, M., & Zvacek, S, 2003: 14). Keempat pendekatan tersebut 

dirangkum dalam akronim sebagai berikut:  

Pendidikan yang menerapkan same time- same place (waktu yang sama – 

tempat yang sama),   different time – same place (waktu yang berbeda -  

tempat yang sama), same time – different place (waktu yang sama – tempat 

yang berbeda), dan different time – different place (waktu yang berbeda – 

tempat yang berbeda).  

  

Model pendidikan traditional (f2f pendidikan) mengambil ciri  waktu yang 

sama – tempat yang sama, yang menjadi guru sebagai pusat belajar. Artinya, guru 

yang mengendalikan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. 

Pendidikan yang menggunakan pendekatan waktu yang berbeda-tempat yang 

sama menawarkan  proses kemandirian dalam belajar seperti yang terjadi pada 

pusat belajar, media center, atau laboratorium komputer di mana peserta didik 

dapat memilih waktu menurut kesiapan mereka sendiri.   

 Kedua pendekatan pendidikan yang terakhir di atas, yakni: (1) waktu yang 

sama – tempat yang berbeda, dan (2) waktu yang berbeda – tempat yang berbeda, 

menggunakan sistem telekomunikasi dalam penyampaian pesan-pesan 

pendidikan. Kedua model ini  menggunakan komputer untuk menghubungkan 

ruangan kelas/ lokal yang menghadirkan guru dan peserta didik berada pada 

tempat yang berbeda melalui pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, model 

pendidikan waktu yang sama – tempat yang berbeda,  juga menggunakan basis 

satelit, video conferens, viber-optic sebagai synchronous distance education, 

pendidikan jarak jauh sinkronous. Sedangkan untuk model pendidikan waktu 

yang berbeda – tempat yang berbeda, menggunakan World Wide Web (www) 



 

 

 

 37 

untuk menjadi sumber belajar, dalam hal ini peserta didik dapat mengakses 

materi pembelajaran  kapan, dan di mana saja mereka berada (Simonson, M., 

Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S, 2003: 17).  Model yang terakhir ini 

disebut asynchrounous distance education, model pendidikan jarak jauh 

asinkronous.  

2.3.3. Perencanaan Pendidikan dengan Praktik Kerja Industri pada SMK 

Perencanaan pendidikan dengan praktik kerja industri pada Sekolah 

Menengah Kejuruan memiliki standar pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan 

mencakup sebagai berikut : 

a.  Isi 

Isi pendidikan dan pelatihan meliputi: 

1. Komponen pendidikan umum (normatif) meliputi : Mata pelajaran 

Pendidikan kewarganegaraan, Agama, Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Sejarah. serta Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Komponen ini dimaksudkan untuk pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik menjadi warga Negara yang baik, yang 

memiliki karakter warga Negara dan Bangsa Indonesia. 

2. Komponen pendidikan dasar penunjang (adaptif) Komponen 

pendidikan dasar meliputi : Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Fisika, Kimia, KKPI, dan Kewirausahaan 

komponen ini untuk memberi bekal penunjang bagi pengusaan 
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keahlian profesi, dan bekal kemampuan untuk mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Komponen teori kejuruan, untuk membekali pengetahuan tentang 

teknis dasar keahlian kejuruan. 

4. Komponen praktik dasar profesi, yaitu berupa latihan kerja untuk 

menguasai teknik bekerja secara baik dan benar sesuai tuntutan 

persyaratan keahlian profesi. 

5. Komponen praktik keahlian profesi, yaitu berupa kegiatan bekerja 

secara terprogram dalam situasi sebenarnya, untuk mencapai tingkat 

keahlian dan sikap professional. 

b.  Waktu 

Pada dasarnya waktu pelaksanaan pendidikan dengan sistem ganda pada 

SMK adalah 3 tahun sesuai dengan ketentuan pada UU No. 2 Tahun 1989. 

Perpanjangan waktu menjadi 3.5 tahun dimungkinkan dengan SK Mendikbud, 

sesuai dengan ketentuan pada PP No. 29 Tahun 1990. Kemungkinan perpanjangan 

waktu tersebut didasarkan atas hasil analisis kebutuhan waktu untuk mencapai 

standar profesi yang telah ditetapkan. 

c. Metode 

1. Program pendidikan dengan sistem ganda pada dasarnya adalah 

program bersama antara SMK dengan industri/perusahaan 
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pasangannya, sehingga segala sesuatu yang menyangkut 

penyelenggaraan sistem ganda perlu dibicarakan dan disepakati. 

2. Komponen pendidikan umum (normatif), komponen pendidikan dasar 

penunjang (adaptif) dan komponen teori kejuruan dilaksanakan 

sepenuhnya di SMK dan menjadi tanggung jawab SMK. 

3. Komponen kejuruan, yaitu meliputi pelajaran teori-teori kejuruan dalam 

lingkup suatu program studi tertentu untuk membekali pengetahuan 

tentang teknis dasar keahlian 

4. Komponen praktik dasar profesi dapat dilaksanakan di SMK, di 

industri/perusahaan, atau dikedua tempat tersebut, dan menjadi 

tanggung jawab bersama antara SMK dan industri atau perusahaan 

pasangannya. 

5. Komponen praktik keahlian profesi dilaksanakan di industri/perusahaan 

dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab industri/perusahaan yang 

bersangkutan. 

6. Model penyelenggaraan dapat berupa day release, dapat berupa block 

release, dapat berupa hours release, atau kombinasi dari ketiganya. 

Dalam penyelenggaraan day release bersama, dari enam hari belajar 

beberapa hari peserta didik berada di industri atau perusahaan dan 

beberapa hari disekolah, dalam penyelenggaraan block release 

disepakati bersama bulan/caturwulan/semester mana peserta didik di 
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industri atau perusahaan, dan bulan/caturwulan/semester mana peserta 

didik berada di sekolah. Sedangkan dalam penyelenggaraan hours 

release disepakati jam-jam belajar yang harus dilepas dari sekolah dan 

dilaksanakan di industri atau perusahaan. 

Untuk pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam praktik kerja industri 

ini ada beberapa prinsip dasar yaitu :  

1. Ada keterkaitan antara apa yang dilakukan di sekolah dan apa yang 

dilakukan di institusi pasangan sebagai suatu rangkaian yang utuh 

2. Praktik keahlian di institusi pasangan merupakan proses belajar yang 

utuh, bermakna dan sarat nilai untuk mencapai kompetesi lulusan. 

3. Ada kesinambungan proses belajar dengan waktu yang sesuai dalam 

mencapai tingkat kompetensi yang dibutuhkan. 

4. Berorientasi pada proses, disamping berorientasi kepada produk dalam 

mencapai kompetensi lulusan secara optimal. 

2.3.4. Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri  

Program praktik kerja industri hanya mungkin dapat dilaksanakan apabila 

ada kesediaan dan kemauan industri atau perusahaan untuk menjadi pasangan 

SMK dalam melaksanakan praktik kerja industri, oleh karena itu dituntut 

kemampuan dan  kemauan SMK untuk berinisiatif mendekati serta mendapatkan 

industri atau perusahaan untuk menjadi pasangannya. Hubungan kerjasama 

sekolah dengan Dunia Usaha/Dunia Industri diwujudkan dalam berbagai kegiatan 
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seperti penyusunan kurikulum kejuruan, pelaksanaan praktik kerja industri 

(prekerin), uji kompetensi, guru magang di industri (on the job training), 

kerjasama unit produksi melalui pembelajaran di sekolah serta dalam hal 

penerimaan (recruitment) tenaga kerja.  

2.3.5. Pengelolaan Unit Produksi 

Pendayagunaan unit produksi merupakan jalan terbaik untuk memberikan 

gambaran nyata pelaksanaan praktik kerja industri  sebagai implementasi strategis 

kebijakan link and match. Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan  

mengatakan bahwa unit produksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

sekolah sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada 

pembinaan sikap dan keterampilan kewirausahaan, serta untuk mengembangkan 

keuntungan financial (profit oriented), (Direktorat Menengah Kejuruan, 2001: 25) 

 Pelaku kegiatan unit produksi diprioritaskan warga sekolah, namun 

keterlibatan masyarakat di luar sekolah masih dimungkinkan sepanjang sumber 

daya manusia yang berada di lingkugan sekolah telah diberdayakan secara 

optimal, dimana tujuan pengelolaan unit produksi adalah: 1) menambah 

pendanaan penyelenggaraan pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan fasilitas, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, dan 

penambahan pembiayaan operasional pembelajaran, 2) menyediakan wahana 

praktik kerja yang bernuansa industri bagi peserta didik, 3) menumbuh-

kembangkan iklim kerja yang berwawasan industri dan kewirausahaan 
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(entrepreneurship), dan 4) meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dan 

keterampilan teknis bidang keahliannya. 

 

2.3.6. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

 Ada beberapa aspek dan prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam rangka 

pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, agar  bermakna bagi 

peserta didik, diantaranya menyangkut hal-hal sebagai berikut :  

 Pertama, Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Menurut Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), 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. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. (BNSP, 2006:5) 

Kedua, prinsip-prinsip pengembangan KTSP SMK yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 

bahwa KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi 

dan standar kelulusan serta perpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah, di 
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bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan, mengacu pada standar isi dan 

standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan penyusunan KTSP 

yang disusun oleh BSNP.  

Ketiga, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK dikembangkan 

berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan    peserta didik 

dan lingkungannya dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 

tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 

lingkungan. Peserta didik memiliki posisi sentral, berarti segala kegiatan 

pembelajaran berpusat pada peserta didik.  

Keempat, beragam dan terpadu, kurikulum dikembangkan dengan 

memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan 

jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum 

meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan 

pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan 

kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.  
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Kelima, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,   

dan  seni, kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, 

semangat dan isi kurikulum harus memberikan kegiatan pembelajaran peserta 

didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.  

Keenam, relevan dengan kebutuhan kehidupan, pengembangan kurikulum 

dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk 

menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di 

dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha/industri dan dunia kerja. Oleh 

karena itu, upaya pengembangan kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan 

akademik dan kecakapan vokasional merupakan keniscayaan. 

Ketujuh, menyeluruh dan berkesinambungan, substansi kurikulum 

mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata 

pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua 

jenjang pendidikan.  

Kedelapan, belajar sepanjang hayat, kurikulum diarahkan kepada proses 

pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur 

pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan 

tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia 

seutuhnya. 
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Kesembilan, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan 

daerah, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional 

dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi 

dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar kurikulum yang telah disusun 

di lingkungan SMK menjadi program bersama antara sekolah dan industri, maka 

perlu diadakan penyesuaian dan sinkronisasi antara materi yang tertuang dalam 

kurikulum dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia di institusi pasangan 

yang dapat dijadikan wahana belajar bagi peserta didik dalam mencapai 

penguasaan keahlian yang dipersyaratkan. Sinkronisasi tersebut harus 

dilaksanakan bersama dan hasilnya menjadi program pembelajaran yang 

disepakati kedua-belah pihak untuk dilaksanakan bersama-sama secara 

konsekuen. 

Kesepuluh, standar kompetensi program produktif, standar kompetensi 

program produktif ditetapkan mengacu ke standar kompetensi kerja (SKK) yang 

berlaku di dunia kerja.  Direktorat Pembinaan SMK telah menyiapkan Standar 

Kompetensi dimaksud dalam bentuk Standar Kompetensi (SK)  dan Kompetensi 

Dasar (KD). Mata pelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan (DKK) dan Kompetensi 

Kejuruan (KK) yang dimuat dalam Spektrum Keahlian meliputi :1) Standar 

Kompetensi Mata Pelajaran Kompetensi Kejuruan, diambil dari Standar 

Kompetensi Kerja (SKK) atau standar kompetensi kerja lain yang berlaku di dunia 

kerja untuk level kualifikasi lulusan SMK, 2) Standar Kompetensi Mata Pelajaran 
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Dasar Kejuruan, diambil  Standar Kompetensi Kerja (SKK) atau standar 

kompetensi kerja lain yang berlaku di dunia kerja yang merupakan kompetensi 

prasyarat untuk Kompetensi Keahlian tertentu, atau berdasarkan akar keilmuan 

yang disusun oleh SMK bersama Komite Sekolah berdasarkan tuntutan kebutuhan 

mata pelajaran kompetensi kejuruan untuk Kompetensi  Keahlian tertentu. 

 

2.3.7. Pembiayaan Prakerin (budgeting) 

Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 Pasal 62 menyebutkan bahwa 

pembiayaan pendidikan meliputi : 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya 

investasi, biaya operasi, dan biaya personal,  2) biaya investasi satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap,  3) biaya 

personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang 

harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran 

secara teratur dan berkelanjutan,  4) biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 

segala tunjangan yang melekat pada gaji, b) bahan atau peralatan pendidikan 

habis pakai, dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya,  air, 

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan  lain sebagainya dan 5) standar biaya 

operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan 

usulan BSNP 
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Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomer 48 tahun 2008 Pasal 2 tentang 

pendanaan pendididikan menyebutkan bahwa: 1) Pendanaan pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, 

2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penyelenggara 

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, b) peserta didik, orang tua atau 

wali peserta didik,  dan c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.  

 

Berkenaan dengan kegiatan praktik kerja industri yang diselenggarakan 

pada Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor SMKN 2 Bandar Lampung, 

akan lebih banyak berkaitan dengan biaya operasional dan biaya personal peserta 

didik, karena untuk biaya investasi menjadi tanggung jawab pemerintah dan 

tanggung jawab industri dimana peserta didik melaksanakan prakerin 

 

2.4. Pengorganisasian (Organizing) Praktik Kerja Industri 

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk 

hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan 

usaha dalam mencapai tujuan  yang telah ditetapkan (Purwanto, 1987:16) , 

selanjutnya menurut Handoko, pengorganisasian ialah: 1) penentuan sumber daya 

dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) proses 

perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-

hal tersebut ke arah tujuan; 3) penugasan tanggung jawab tertentu; 4) 

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk 
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melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya ditambahkan pula bahwa 

pengorganisasian ialah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, 

dan manusia dalam organisasi (Handoko, 2003). Pengorganisasian merupakan 

penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber 

daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya (Usman, 2009:146). 

Pengorganisasian Prakerin di SMKN 2 Bandar Lampung pada mulanya 

mengacu pada konsep organisasi dalam Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di 

Sekolah Menengah Kejuruan, dimana terdapat 3 (tiga) organisasi yang masing-

masing independen, yaitu : 1) Sekolah; 2) Dunia Usaha / Dunia Industri; dan 3) 

Majelis Sekolah/Komite  Sekolah. Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, 

maka semua kegiatan perlu terkoordinasi dengan baik pula. Sebagai koordinator 

seluruh kegiatan adalah Majelis Sekolah, sedangkan Sekolah dan Dunia Usaha / 

Dunia Industri melaksanakan kegiatan PSG. 

Adapun tugas dari komite sekplah dalam kegiatan PSG meliputi : 1) 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan PSG mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi/penilaian; 2) 

menampung dan merumuskan standar kompetensi, keterampilan yang akan 

ditetapkan menjadi kemampuan tamatan SMK secara bersama-sama; 3) 

menyelenggarakan pelaksanaan pembuatan akad kerjasama antara pihak Dunia 

Usaha/Dunia Industri dengan SMK; 4) Menyelenggarakan Lomba Keterampilan 

Peserta didik (LKS), Gebyar SMK, Uji Kompetensi peserta didik, Uji Profesi 

peserta didik kalau memungkinkan; 5) mencarikan peluang untuk mendapatkan 
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sumber dana selain dari yang telah ada antara lain mengupayakan pemasaran 

barang hasil kegiatan unit produksi sekolah dan lain-lain. 

Kemudian tugas SMK sebagai lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan 

visi dan misinya bertindak proaktif dalam kegiatan untuk memajukan dan 

meningkatkan mutu tamatan. Dalam pelaksanaan praktik kerja industri sebagai 

perwujudan PSG maka sekolah mempunyai tugas sebagi berikut : 1) menyediakan 

fasilitas berupa ruangan kerja untuk Majelis Sekolah/Komite Sekolah, ATK dan 

lain-lain yang masih terjangkau oleh sekolah; 2) menyiapkan para peserta didik 

peserta praktik kerja industri (Prakerin) dengan segala konsekwensinya; 3) 

menyiapkan guru pembimbing dari sekolah dan instruktor dari industri; 4) 

bersama-sama Majelis Sekolah melalui sekretariat menyiapkan konsep-konsep 

pelaksanaan PSG; 5) menyelenggarakan administrasi PSG; 6) menunjuk staf 

untuk menjadi sekretaris komite sekolah; 7) Kepala Sekolah ex offisio menjadi 

sekretaris. 

Selanjutnya peran Dunia Usaha / Dunia Industri sebagai Institusi Pasangan 

merupakan mitra dari sekolah dan berperan aktif dalam kegiatan PSG. Kegiatan 

ini melibatkan orang, alat, bahan, waktu, penyusunan program dan dana. Adapun 

peran Industri sebagai mitra sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut 

: 1) pelaksanaan praktik kerja industri tidak merugikan perusahaan, tapi dengan 

adanya peserta didik yang melaksanakan praktik kerja industri seharusnya 

membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus mendidik dan 

melatih peserta didik: 2) para peserta didik yang melaksanakan praktik industri 

tidak menjadi beban perusahaan tapi menjadi aset perusahaan, untuk itu pihak 
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perusahaan perlu menanamkan etos kerja, nilai-nilai ekonomis, ketaatan 

kerjasama dalam tim dan kesetiakawanan; 3) berkewajiban dan bertanggung 

jawab terhadap peserta didik selama praktik kerja industri sesuai dengan apa yang 

dianjurkan oleh pihak dunia usaha/dunia industri; dan 4) menjaga keamanan, 

kesehatan dan kesejahteraan dalam arti luas untuk para peserta didik selama 

melaksanakan praktik keahlian di perusahaan (Dirjen Dikdasmen, Direktorat 

Pendidikan Menengah, 1997).  

Peter Senge mengemukakan definisi organisasi belajar sebagai suatu 

disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi  

yang dikenal dengan The Fifth Dicipline sebagai berikut : 

            Pertama, Berpikir Sistem (Systems Thinking) setiap usaha manusia, 

termasuk bisnis, merupakan sistem karena senantiasa merupakan bagian dari 

jalinan tindakan atau peristiwa yang saling berhubungan, meskipun hubungan itu 

tidak selalu tampak. Oleh karena itu organisasi harus mampu melihat pola 

perubahan secara keseluruhan, dengan cara berpikir bahwa segala usaha manusia 

saling berkaitan, saling mempengaruhi dan membentuk sinergi.  

Kedua, Penguasaan Pribadi (Personal Mastery) setiap orang harus 

mempunyai komitmen untuk belajar sepanjang hayat dan sebagai anggota 

organisasi perlu mengembangkan potensinya secara optimal. Penguasaan pribadi 

ini merupakan suatu disiplin yang antara lain menunjukan kemampuan untuk 

senantiasa mengklarifikasi dan mendalami visi pribadi, memfokuskan enerji, 

mengembangkan kesabaran, dan memandang realitas secara obyektif. Kenyataan 

menunjukkan bahwa seseorang memasuki suatu organisasi dengan penuh 
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semangat, tetapi setelah merasa “mapan” dalam organisasi itu lalu kehilangan 

semangatnya. Oleh karena itu, disiplin ini sangat penting artinya bahkan menjadi 

landasan untuk organisasi belajar. 

Ketiga, Pola Mental (Mental Models) setiap orang mempunyai pola mental 

tentang bagaimana ia memandang dunia di sekitarnya dan bertindak atas dasar 

asumsi atau generalisasi dari apa yang dilihatnya itu. Seringkali seseorang tidak 

menyadari pola mental yang mempengaruhi pikiran dan tindakannya tersebut. 

Oleh karena itu setiap orang perlu berpikir secara reflektif dan senantiasa 

memperbaiki gambaran internalnya mengenai dunia sekitarnya, dan atas dasar itu 

bertindak dan mengambil keputusan yang sesuai. 

 Keempat, Visi Bersama (Shared Vision) Organisasi yang berhasil 

berusaha mempersatukan orang-orang berdasarkan identitas yang sama dan 

perasaan senasib. Hal ini perlu dijabarkan dalam suatu visi yang dimiliki bersama. 

Visi bersama ini bukan sekedar rumusan keinginan suatu organisasi melainkan 

sesuatu yang merupakan keinginan bersama. Visi bersama adalah komitmen dan 

tekad dari semua orang dalam organisasi, bukan sekedar kepatuhan terhadap 

pimpinan. 

Kelima, Belajar Beregu (Team Learning) dalam suatu regu atau tim 

telahterbukti bahwa regu dapat belajar dengan menampilkan hasil jauh lebih 

berarti daripada jumlah penampilan perorangan masing-masing anggotanya. 

Belajar beregu diawali dengan dialog yang memungkinkan regu itu menemukan 

jati dirinya. Dengan dialog ini berlangsung kegiatan belajar untuk memahami pola 

interaksi dan peran masing-masing anggota dalam regu. Belajar beregu 
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merupakan unsur penting, karena - regu bukan perorangan - merupakan unit 

belajar utama dalam organisasi ( Peter Sange, 2000: 59). Selanjutnya Marquardt,  

Michael.J  menjelaskan disiplin dalam organisasi sebagai berikut: terdapat enam 

disiplin kunci dalam organisasi belajar yaitu mencakup: penguasan pribadi, visi 

bersama, model mental, belajar beregu,   berpikir sistem, (Marquardt,  Michael J. 

1996: 46), seperti telah dijelaskan oleh Peter Senge dan ditambah satu yakni 

dialog. 

Dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah serta otonomi 

pendidikan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, fungsi-fungsi organisasi serta 

perannya  yang cukup berliku seperti diuraikan diatas, maka dalam kegiatan 

prakerin di SMKN 2 Bandar Lampung saat ini terjadi penyederhanaan, dan 

penyempurnaan dengan maksud memudahkan proses pelaksanaan prakerin tanpa 

mengurangi tujuan pokok serta pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. Model 

prakerin semacam ini juga dilaksanakan hampir di semua Sekolah Menengah 

Kejuruan dan tentunya hal semacam ini sudah memperoleh persetujuan dari 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan  

 

2.5. Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

 

  Dalam pelaksanaan program praktik kerja industri perlu disepakati model 

atau pola pengaturan penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut 

tentang kapan dilaksanakan di SMK dan kapan dilaksanakan di Institusi 

Pasangan. Secara garis besar model dan pola penyelenggaraan itu dapat berbentuk 

day realease , block release, hours release atau merupakan kombinasi ketiganya. 

Dalam bentuk penyelenggaraan “day realease” disepakati bersama dari 6 hari 
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belajar dalam satu minggu, berapa hari peserta didik melaksanakan pembelajaran 

di Institusi Pasangan dan berapa hari berikutnya dilaksanakan di sekolah. 

Sementara dalam penyelenggaraan “ block release” perlu disepakati bersama yaitu 

pada bulan atau semester yang mana peserta didik harus berada di institusi 

pasangan. 

Dengan demikian praktik kerja industri diarahkan untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki keahlian profesi tertentu secara terstandar sesuai dengan 

kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perencanaan, penyelenggaraan dan penilaian pendidikan harus senantiasa 

mengacu pada pencapaian standar kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan 

jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja. 

Pengelolaan pembelajaran dalam konsep Pendidikan Sistem Ganda terdiri 

dari pembelajaran di Sekolah dan pembelajaran di Industri yang secara rinci 

diuraikan seperti berikut ini.  

 

2.5.1. Pengelolaan pembelajaran di Sekolah 

Penerapan pendekatan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, mengarah 

ke pengelolaaan pembelajaran secara individu dan menerapkan peserta didik 

sebagai subjek, dimana peserta didik mampu merencanakan, menggali, 

menginterpretasikan serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Dilain pihak 

menenpatkan posisi guru sebagai fasilitator, yang senantiasa siap melayani 

kebutuhan belajar peserta didik. Dapat juga dikatakan bahwa pendekatan  

merupakan sudut pandang bagi pendidik atau pengembang terhadap proses 

pembelajaran, seperti pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centred 
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approaches) dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik (student-centred 

approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi 

pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau 

pembelajaran ekspositori. Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inkuiri serta 

strategi pembelajaran induktif. (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008: 5) 

Teknik bersifat implementatif  yang terjadi dalam ruang kelas, teknik harus 

sesuai dengan metode dan pendekatan, dengan demikian, teknik adalah cara yang 

dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. 

sedangkan taktik dalam pembelajaran merupakan gaya yang diperankan oleh 

pendidik secara individu (yang berbeda dengan pendidik lainnya) dalam 

mengimplementasikan teknik atau metode tertentu.  

 Dalam konsep pembelajaran berbasis kompetensi (competency based 

learning) menurut Indra Jati Sidi  dijelaskan bahwa kompetensi itu merupakan 

gabungan antara keterampilan, pengetahuan dan sikap. Selanjutnya kompetensi-

kompetensi itu mengidentifikasikan praktik-praktik di tempat kerja yang nyata. 

Untuk itu standar kompetensi harus disusun setelah berkonsultasi dengan 

perwakilan industri, para pengelola perusahaan, para pekerja dan asosiasi profesi 

secara nasional (Indra Djati Sidi, 2001: 123) 

Adapun strategi yang dilakukan dalam pembelajaran di Sekolah meliputi : 

1) Metode, dimana pemilihan metode Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

hendaknya disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan peserta didik, 

serta diarahkan ke kondisi dunia kerja terutama pada pelajaran teori dasar 
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kejuruan. Metode yang digunakan dalam KBM dapat berupa ceramah, tanya 

jawab, diskusi, kooperatif, kompetitif, individual, discovery, incuiry, maupun 

keterampilan proses, 2) Alat Bantu Pembelajaran, diarahkan pada KBM yang 

berpedoman pada pencapaian target tepat waktu ( time on task ), efektif dan 

efisien terutama untuk mengantisipasi kegiatan pelatihan di Industri, sehingga 

tidak mengganggu atau mengurangi porsi KBM teori. Beberapa alat bantu 

pembelajaran teori antara lain berupa Hand Out dan Modul yang dapat digunakan 

untuk belajar mandiri, 3) Proses Pembelajaran, pemanfaatan waktu harus seefektif 

dan seefisien mungkin, oleh karenannya kegiatan guru dan kegiatan peserta didik 

dalam KBM harus direncanakan secara baik.  

Proses pembelajaran sebagaimana tersebut diatas  meliputi tiga kelompok 

pelajaran yaitu :  

a) Kelompok pelajaran Normatif,  proses pembelajarannya dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 1)  pemadatan terutama untuk kegiatan PSG atau 

Praktik Kerja Industri yang dilaksanakan menggunakan model block release, 2) 

memanfaatkan sisa hari di Industri untuk Praktik Kerja Industri yang dirancang 

secara day release, 3) pembelajaran terintegrasi dengan praktik kerja industri;   

b) Kelompok pelajaran adaptif, proses pembelajaran sama dengan 

pelajaran Normatif , namun metode pembelajarannya harus mengacu pada hasil 

analisis keterkaitan, untuk itu dapat dikembangkan metode pembelajaran dengan 

prinsip belajar utuh dan bermakna, dan prinsip belajar melalui pengalaman. Pada 

saat peserta didik praktik  di Industri, peserta didik diberi petunjuk penerapan 

kemampuan adaptif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengn 
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keterampilan adaptif seperti istilah-istilah teknik dalam Bahasa Inggris, 

menghitung kebutuhan biaya suatu pekerjaan tertentu dan lain-lain;  

c) Kelompok kemampuan profesi, dimana tujuan dari pembelajaran 

kemampuan profesi di sekolah adalah menyiapkan peserta didik untuk mendapat 

bekal praktik industri meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 

Kemampuan dasar profesi harus mengacu kepada kebutuhan dan standar industri, 

serta pengembangan pribadi peserta didik, dengan demikian diperlukan standar 

kemampuan dasar profesi yang diakui atau disahkan oleh industri atau asosiasi 

industri atau asosiasi profesi. Bekal kemampuan dan pengetahuan yang diberikan 

kepada peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai 

kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang meliputi : c.1.) kemampuan dan 

pengetahuan dasar yang kuat (broad based), c.2.) kemampuan yang berdasar 

kompetensi (competency based), melalui prinsip-prinsip belajar tuntas (mastery 

learning), belajar berdasar pengalaman (experience), belajar berdasar pelatihan 

produktif (production based), dan belajar berdasar balikan dan penguatan (feed 

back and reinforcement) 

Pada akhirnya pembelajaran di Sekolah harus menyesuaikan dengan 

keadaan di Industri. Kebiasaan Industri yang harus diterapkan dalam 

pembelajaran, penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah adalah konsistensi 

terhadap mutu, mulai dari persiapan, proses, hasil sampai dengan pemasaran dan 

pelayanan. 
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2.5.2. Pengelolaan Pembelajaran di Industri 

Strategi yang dilakukan dalam pembelajaran di Industri mencakup beberapa aspek 

yaitu : 1) Metode, dimana pemilihan metode dalam  KBM praktik diarahkan pada 

kondisi kerja atau proses produksi di industri, yang mengacu pada prinsip 

efektivitas dan efisiensi secara ketat, dan metode yang cocok digunakan antara 

lain: shop talk, demonstrasi, observasi, maupun latihan terbimbing; 2) Proses 

pelatihan, dimana  pada proses ini peserta didik akan bekerja pada lini produksi 

dibawah bimbingan dan tanggung jawab instruktor. Pembelajaran di Institusi 

pasangan (industri) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum PSG di lini produksi. 

Kemampuan yang diterapkan dan dikembangkan bukan hanya kemampuan 

keahlian profesi saja, tetapi juga kemampuan menerapkan nilai-nilai mata 

pelajaran normatif dan pelajaran adaptif.  

Selanjutnya untuk membantu proses kegiatan peserta didik selama di 

industri disiapkan Jurnal Kegiatan Peserta didik yang memuat jenis pekerjaan, 

baik yang terdapat dalam kurikulum sekolah berupa kompetensi dasar kejuruan 

maupun kompetensi keahlian serta kompetensi profesi lain yang ada di industri. 

Jurnal kegiatan peserta didik dapat diisi setiap hari, atau setiap akhir tahap 

pekerjaan atau setiap akhir pekerjaan. 

2.5.3. Evaluasi  Keterlaksanaan Praktik Kerja Idustri 

Agar pelaksanaan Prakerin berjalan dengan baik serta dalam rangka 

menjaga mutu, diperlukan adanya sistem evaluasi yang bersifat menyeluruh dan 

terpadu. Bersifat menyeluruh berarti harus menncakup semua komponen tahapan 
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mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan di 

Industri sampai dengan proses uji kompetensi atau uji profesi. Bersifat terpadu 

berarti ada koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 

melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam proses kegiatan Prakerin.  Menurut 

Nasution evaluasi selalu memegang peranan yang penting dalam segala bentuk 

pembelajaran yang efektif. Melalui  evaluasi diperoleh balikan atau feedback yang 

dipakai untuk memperbaiki atau merevisi segala bentuk yang dipergunakan dalam 

proses pembelajar dari, bahan, metode, pelaksanaan suatu program pembelajaran.  

(Nasution, 2009: 78). Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto evaluasi adalah 

yang berarti menilai (tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu),  jelas 

dikatakan bahwa evaluasi meliputi kedua langkah mengukur dan menilai, 

(Suharsimi Arikunto, 2011: 3)   

Evaluasi berguna untuk mengetahui efektivitas dari proses pembelajaran 

dalam mencapai tujuan. Menurut Djaali dan Pudji Mulyono, mengatakan evaluasi 

yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah evaluation adalah proses yang 

sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan 

atau program telah sampai, (Djaali, dan Pudji muljono, 2004: 1) . Evaluasi dapat 

juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan 

yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan. 

Terdapat perbedaan  antara evaluasi dan penilaian yang dalam bahasa inggrisnya 

assesment berarti menilai sesuatu. Menilai itu sendiri berarti mengambil 

keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu, seperti menilai 

baik, cukup, atau  buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah.  
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Dari pendapat ketiga ahli tersebut di atas dapat disimpulkan antara 

penilaian dan evaluasi hampir sama, bedanya dalam evaluasi berakhir dengan 

keputusan, sedangkan dalam penilaian hanya sebatas memberikan nilai saja, dan 

terjadinya proses evaluasi tidak terlepas dari proses pengukuran dan penilaian. 

2.5.4. Penilaian dan Sertifikasi 

Guna mengetahui hasil atau ketercapaian peserta didik dalam program 

praktik kerja industri  perlu dilakukan penilaian, baik penilaian hasil belajar yang 

meliputi pelajaran normatif, adaptif maupun teori kejuruan, serta  penilain 

keahlian berupa uji kompetensi atau uji profesi. Sedangkan sertifikasi merupakan 

proses pemberian pengakuan resmi oleh lembaga berwenang tertentu seperti 

Asosiasi Profesi. 

2.5.4.1. Proses penilaian 

Penilaian hasil belajar pada hakikatnya suatu kegiatan untuk mengukur 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri peserta didik. Pada umumnya hasil 

belajar akan memberi pengaruh dalam dua bentuk :  1) peserta didik akan 

mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas perilaku yang 

diinginkan, 2) mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan atau telah 

meningkat baik setahap atau dua tahap, sehingga timbul lagi kesenjangan antara 

penampilan perilaku yang sekarang dengan perilaku yang diinginkan, (Mulyasa, 

2009: 243). Kesinambungan tersebut merupakan dinamika proses belajar 

sepanjang hayat dan pendidikan berkesinambungan.  
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Penilaian (assessment) adalah proses mengumpulkan dan mendiskusikan 

informasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman terhadap apa 

yang telah dipahami, dimengerti, dan yang dapat dilakukan oleh  peserta didik 

sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Menurut Djaali dan Puji Mulyono, 

penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada 

ukuran tertentu, seperti menilai baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau 

bodoh, tinggi atau rendah, dan sebagainya, (Djaali dan Pudji Muljono, 2004: 1) 

Kata lain yang hampir sama dengan penilaian adalah evaluasi dan pengukuran. 

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat 

keputusan, sampai sejauh mana tujuan atau program telah tercapai. Sedangkan, 

pengukuran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur atau 

memberi angka terhadap sesuatu yang disebut objek pengukuran atau objek ukur. 

Untuk memberi penilaian apakah peserta didik telah mencapai tujuan 

pembelajaran seperti yang direncanakan atau belum, perlu menggunakan 

instrumen penilaian yang dapat dilakukan melalui tes dan non-tes. Tes adalah alat 

yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur 

terhadap seperangkat konten atau materi tertentu.  Tes dapat dibagi ke dalam 

empat bagian, yakni test prasyarat, pra test, tes praktik, dan post test. Test 

prasyarat berfungsi untuk mengukur penguasaan terhadap pengetahuan prasyarat 

atau pengetahuan yang telah diperoleh sebelum memulai pembelajaran. Prates 

(pretest), adalah bentuk pengukuran yang bertujuan untuk menilai apakah peserta 

didik telah menguasai sebagian atau seluruhnya tentang materi yang akan 

diperoleh pada pembelajaran. Tes praktik (practice test), penilaian yang bertujuan 
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mengetahui partisipasi aktif peserta didik selama berlangsungnya pembelajaran, 

adapun, post test adalah suatu bentuk pengukuran yang bertujuan untuk 

mengetahui dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. 

 Pengukuran dan penilaian keberhasilan peserta didik, dalam mencapai 

kemampuan juga harus sesuai dengan standar profesi (standar keahlian lulusan) 

yang telah ditetapkan, yang dilakukan melalui proses sistem penilaian dan 

sertifikasi yang disepakati bersama. Oleh karena itu diperlukan sesuatu sistem 

yang menagatur tentang materi ujian, pelaksanaan ujian, penentuan hasil, dan 

sertfikasinya . Agar dapat berfungsi secara optimal sistem tersebut hendaknya 

dijalankan oleh suatu tim penilaian dan sertifikasi yang melibatkan unsur sekolah, 

unsur institusi pasangan, asosiasi profesi, dan unsur lain yang terkait dengan 

ketenaga kerjaan (Indra Djati Sidi, 2001: 130). 

Dalam kegiatan Prakerin penilaian mencakup dua hal yaitu; 1). Penilaian 

Hasil Belajar, meliputi penilaian hasil belajar di sekolah dan di Institusi Pasangan 

atau Industri meliputi : a).Penilaian hasil belajar di sekolah mencakup komponen 

pengetahuan normatif, adaptif dan teori kejuruan. Pengaturan penilaian 

disesuaikan dengan ketentuan penilaian dan prosedur yang berlaku, dan 

pelaksanaannya diseseuaikan dengan waktu pembelajaran di sekolah, b). Penilaian 

hasil belajar di Industri mencakup komponen praktik keahlian yang dilakukan di 

industri tempat peserta didik melaksanakan praktik, dan pelaksanaannya setelah 

peserta didik menyelesaikan  paket pembelajaran tertentu dan dimasukkan dalam 

buku jurnal kegiatan peserta didik; 2). Penilaian Keahlian  mencakup  dua hal 

yaitu : a). Penilaian Uji Kompetensi yaitu penilaian akhir dari suatu paket 
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pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu untuk dapat menilai atau 

mengukur apakah peserta didik sudah layak untuk mengerjakan suatu tugas atau 

profesi tertentu, dan standar  penilaian berdasarkan kemampuan yang diakui 

bersama antara sekolah dengan dunia usaha/industri. Standar kompetensi yang 

digunakan juga bisa bersifat situasional tergantung dari Institusi Pasangan; b). 

Penilaian Uji Profesi, merupakan penilaian terminal dari suatu kompetensi-

kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu jabatan profesi tertentu. Standar 

penilaian yang digunakan adalah standar baku yang dimiliki oleh Asosiasi 

tertentu, seperti Asosiasi Sekretaris, Asosiasi Ketenaga Listrikan, Asosiasi 

Otomotif dan sebagainya.      

2.5.4.2. Sertifikasi  

Sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan resmi oleh Lembaga / 

badan sertifikasi berwenang tertentu kepada seseorang yang telah menyelesaikan 

paket kegiatan tertentu sehingga dinilai layak, mampu dan berwenang untuk 

melaksanakan tugas  sesuai dengan kemampuannya. Dalam rangka inilah perlu 

distandarkan suatu sistem pengujian dan sertfikasi yang meliputi standar, prosedur 

dan mekanisme, instrumen, serta sertifikasi hasil pengujian (Direktorat Menengah 

Kejuruan, 2001: 16). Sertifikasi berasal dari bahasa Inggris certificate yang 

artinya suatu pernyataan tentang kualifikasi seseorang dalam kaitan ini sertifikat 

kompetensi peserta didik adalah suatu pernyataan yang menunjukan seseorang 

benar-benar memiliki kualifikasi peserta didik (Sukarjo dan Ukim Komarudi, 
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2009: 89).  Dalam pengertian penulis kualifikasi peserta didik kompetensi sepeda 

motor dikaitkan dengan standar kopentesi Kerja Nasional (SKKN) 

Pengakuan kelayakan tersebut dibuktikan dengan pemberian sertifikat 

kompetensi sebagai wujud pengakuan kompetensi diterbitkan oleh lembaga 

penguji yang dibentuk asesor (Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2001: 

29). Bentuk sertifikat yang diberikan kepada peserta didik setelah menyelesaikan 

pendidikan dapat berupa : 1). Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar setelah 

peserta didik menyelesaikan paket pendidikan di sekolah, 2). Sertifikat Keahlian 

meliputi : a). Sertifikat Kompetensi yang merupakan pengakuan kewenangan 

tertentu bagi pemegang / pemilik sertifikat tersebut untuk melakukan tugas sesuai 

kewenangannya oleh Institusi pasangannya atau dunia kerja, b). Sertifikat Profesi, 

merupakan pengakuan kewenangan kepada pemegang / pemilik sertifikat  oleh 

suatu Badan atau Asosiasi profesi tertentu.  

Sertifikasi kompetensi hanya diberikan kepada peserta yang benar-benar 

kompeten melakukan pekerjaan dan keahliannya sesuai dengan standar yang 

belaku. Oleh karena itu unsur asesor eksternal harus benar-benar menjadi faktor 

pengendali mutu, agar sertifikat yang diterbitkan layak memperoleh pengakuan 

dari pihak pengguna lulusan (Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2004: 

117). 

 

2.6. Keterserapan Lulusan di Dunia Usaha / Dunia Industri 

Sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri serta stake holders 

di masyarakat, sangat dibutuhkan. Pengetahuan dan keterampilan yang 
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dikembangkan di sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau 

masyarakat, dengan harapan pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, baik dari sisi pengetahuan maupun penyelesaian masalah kontekstual 

yang dihadapi sehari-hari. Selama ini pembelajaran belum bisa memenuhi semua 

tuntutan masyarakat, terutama bidang keterampilan hidup sesuai kondisi lokal 

hidup peserta didik. Materi pembelajaran sering tidak sejalan dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Konsekwensinya, setelah lulus sekolah 

peserta didik tidak bisa langsung menerapkan teori yang didapatkan dari sekolah.  

Diketahui bersama, pendidikan sangat erat kaitannya dengan transformasi 

sosial, sebab pendidikan juga bagian dari sistem sosial. Relevansi antara dunia 

pendidikan dengan dunia riil menjadi kebutuhan mendesak untuk direalisasikan. 

Inovasi pembelajaran telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat 

yang peduli terhadap pendidikan. Inovasi ini tidak hanya tataran konseptual 

strategik tetapi juga terjadi proses inovasi pada tataran praktis, mulai dari 

kurikulum, pola manajemen, strategi pembelajaran, hingga promosi lulusan 

lembaga pendidikan pada setiap jenjang. 

Berbagai perbaikan pada sistem pendidikan selama ini, masih perlu 

pengembangan yang lebih komprehensif, sehingga pembelajaran benar-benar 

menyentuh dan sinergi dengan dinamika sosial yang berlangsung pesat. Fenomena 

yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak sinkron  

dan terjadi kesenjangan cukup signifikan. Kebutuhan masyarakat belum bisa 

diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di antara indikator masalah ini 
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adalah, lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai karena hanya menguasai 

teori, miskin keterampilan. Dunia industri pun akhirnya meninggalkan sekolah 

karena ketidaksesuaian dengan kebutuhan. 

Selain itu juga disebabkan materi pembelajaran tidak sesuai potensi daerah 

dimana peserta didik bertempat tinggal. Materi pelajaran dan konteks kehidupan 

peserta didik tidak padu. Sehingga tidak terjadi transfer belajar dalam kehidupan 

peserta didik. Untuk itu, konsep link and match dalam pengelolaan pendidikan 

menjadi hal penting yang perlu dievaluasi.  

Sejak tahun 1990 kebijakan pendidikan nasional sudah diarahkan pada 

konsep link and match, dunia pendidikan memposisikan duna industri dan 

pengguna jasa pendidikan sebagai bapak angkat yang selalu disesuaikan. Kedua 

segmen berjalan bersama, lembaga pendidikan memproses sumber daya manusia, 

dunia industri menggunakan serta mengembangkan skill dan pengetauan. 

Konsep dual sistem atau sistem ganda pada sekolah mengajarkan teori 

sekitar 20 % di sekolah, dan 80 % nya adalah magang dengan bimbingan para 

supervisor di industri. Tidak bisa dipungkiri kalau lulusan SMK kompetensi 

keahlian Teknik Sepeda Motor misalnya langsung mendapatkan pekerjaan di 

perusahaan otomotif (motor), yang sesuai dengan jenjang sekolah yang ditempuh. 

Alam konteks lokal, pemerintah daerah dengan otonomi yang dimiliki dapat 

melakukan kreasi dan terobosan untuk menerapkan link and match antara dunia 

pendidikan dengan dunia industri. Keunggulan yang dimiliki oleh daerah 

diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusianya. 
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Tanpa adanya "link and match" antara pendidikan dan dunia industri, 

maka segala peralatan, gedung dan investasi menjadi tidak maksimal dan sia-sia. 

Berapa banyak gedung sekolah dengan segala peralatannya yang canggih tidak 

berfungsi dengan baik, karena tidak ada tenaga ahli yang dapat menjalankannya. 

Sudah saatnya kita bekerjasama membangun kompetensi unggulan daerah. 

Anggaran pendidikan yang begitu besar seharusnya juga diberikan kepada 

lembaga pendidikan untuk memposes SDM sesuai dengan kebutuhan dunia 

industri. 

Di sisi lain, penerapan link and match di daerah perlu diawali kajian 

tentang keterserapan lulusan sekolah pada dunia industri. Data ini penting untuk 

menjadi pijakan awal tentang respon dan kebutuhan dunia industri terhadap 

lembaga pendidikan. Oleh karena itu, penelitian tentang keterserapan lulusan pada 

dunia industri sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan arah kebijakan 

pendidikan di daerah. 1) Bagaimanakah pelaksanaan link and match pada sekolah-

sekolah (khusunya pada kompetensi keahlian teknik sepeda motor) SMK N 2 

Bandar Lampung; 2) Seberapa besar tingkat keterterserapan lulusan pada dunia 

industri di teknik sepeda motor SMK N 2 Bandar Lampung; dan 3) Bagairnana 

model ideal pengembangan link and match pada sekolah-sekolah di kompetensi 

keahlian teknik sepeda motor SMK N 2 Bandar Lampung.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan deskripsi dan identifikasi 

pelaksanaan link and match yang sedang berjalan serta menemukan tingkat 

keterserapan lulusan sekolah pada dunia industri di Provinsi Lampung. Selain itu 
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juga dimaksudkan untuk menemukan model dan pendampingan (coaching) 

penerapan link and match yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. 

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sekolah 

dalam menerapkan link and match serta meningkatkan kemampuan menganalisis 

kebutuhan dunia industri yang harus dipenuhi dunia pendidikan. Oleh karena itu, 

link and match dipahami oleh kepala sekolah, sehingga sekolah mampu 

bekerjasama dan memenuhi tuntutan dunia industri dan pengguna jasa pendidikan. 

Meski  prestise alumni SMK mulai mendapat tempat di masyarakat, 

namun data jumlah keterserapan lulusan SMK di provinsi Lampung  yang terserap 

di dunia kerja belum diketahui secara pasti. Sejak beberapa tahun terakhir, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong 

pertumbuhan SMK dengan berbagai jenis program keahlian yang dibutuhkan 

dunia usaha/industri. Popularitas SMK terus naik, terbukti animo lulusan SMP 

melanjutkan pendidikan ke SMK semakin meningkat.   

Praktik kerja industri merupakan bentuk kerjasama yang win-win solution 

antara pihak sekolah dan industri untuk memenuhui tugas dan fungsi masing-

masing (Indra Djati Sidi, 2001: 131). Sekolah melakukan out sourcing yang 

dikerjakan di industri dalam bentuk alat, instruktur dan pengalaman. Sedangkan 

industri melihat sekolah sebagai bagian dari Human Resource Departement 

(HRD) dalam mencetak tenaga kerja yang handal, sehingga sumber-sumber yang 

dipergunakan keduanya menjadi sangat efektif  dan efisien. Efektivitas dan 
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efisiensi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu produk industri dengan 

harga yang bersaing, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. 

Tantangan lulusan SMK diperkirakan akan terus semakin meningkat perlu 

kiranya lulusan SMK dipersiapkan secara serius dalam berbagai program kejuruan 

dengan mempertajam program Normatif, adaptif dan produktif, sejalan dengan 

kebutuhan kompetensi, baik bersifat personal maupun sosial. Menurut Indra Djati 

Sidi kompetensi personal meliputi kreatifitas, ketekunan, kemauan memikul 

tanggung jawab, memiliki sifat profesional, memiliki kemampuan kejuruan dan 

memiliki rasa percaya diri. Sedangkan kemampuan sosial adalah kemampuan 

untuk bekerja secara efisien dalam kelompok (Indra Djati Sidi . 2001: 131).  Para 

Lulusan SMK secara bertahap dimasa yang akan datang diharapkan dapat 

menguasai kualifikasi kompetensi sesuai dengan jurusannya sehingga setelah 

menyelesaikan pendidikan mereka dapat langsung  terserap di dunia kerja. 

 

2.7. Kerangka pikir penelitian 

Kerangka pikir merupakan bagian teori dari penelitian yang menjelaskan 

tentang alasan atau argumentasi bagi rumusan hipotesis, yang menggambarkan 

alur pikir peneliti dan  memberikan penjelasan kepada orang lain tentang hipotesis 

yang di ajukan (Arikunto,2006:99) 
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Gambar 2.7. Alur Kerangka Pikir Penelitian 

 

Gambar menunjukkan bahwa dengan empat fokus penelitian berkenaan 

dengan manajemen praktik kerja industri yakni pada perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan keterserapan lulusan di dunia usaha/dunia 

industri, diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pengelolaan prakerin 

yang baik sehingga diperoleh keterampilan kejuruan yang profesional sesuai 

dengan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Seperti pelaksanaan prakerin pada 

kompetensi keahlian teknik sepeda motor, diharapkan dapat memberikan 
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kepuasan baik di dalam internal lembaga (sekolah), orang tua, maupun terhadap 

pelanggan terutama dunia industri sebagai pengguna lulusan.     

 


