
1 
 

      

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian internal dalam pembangunan.  Proses pendidikan 

tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri.  Berbicara tentang 

proses pendidikan sudah tentu tak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang 

harus dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

sedangkan manusia yang berkualitas itu dilihat dari segi pendidikan, telah 

terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional. (Oemar Hamalik 

2009:1). 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu jalur pendididikan sekolah, 

yaitu pendidikan kejuruan yang mempunyai peranan dalam usaha membentuk 

tenaga kerja siap pakai dan berkompetensi tinggi yang tanggap terhadap kebutuhan 

pembangunan dan mampu bersaing di era globalisasi. SMK Bhakti Utama adalah 

salah satu sekolah kejuruan swasta yang sistem pembelajarannya berupaya 

memenuhi kebutuhan dunia kerja tersebut.  Salah satu misi dari SMK Bhakti 

Utama Bandar lampung adalah mampu meluluskan peserta diklat dengan  skills 

atau kemampuan yang diberikan sebagai bekal agar siap bekerja di dunia kerja 

maupun berwirausaha.  Untuk mendapatkan output yang diinginkan sesuai salah 

satu visi sekolah tersebut maka, sehingga mata pelajaran produktif merupakan 

mata pelajaran yang sangat penting, sebab berkaitan langsung dengan skills atau 
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keterampilan yang harus dikuasai dan diaplikasikan oleh peserta diklat sesuai 

dengan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor 

Otomotif Sub Sektor Kendaraan Ringan Departemen Tenaga Kerja dan 

transmigrasi RI.  

 

SMK Bhakti Utama Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah swasta yang 

diminati oleh masyarakat umum, terbukti dengan jumlah peserta diklat untuk tahun 

pelajaran 2012/2013 sebanyak kurang lebih 1000 peserta diklat untuk tahun 

pelajaran 2012/2013.  Hal ini menunjukkan bahwa keminatan masyarakat umum 

menandakan bahwa SMK Bhakti Utama merupakan salah satu sekolah kejuruan 

dalam bidang teknologi dan rekayasa yang mampu menyetak peserta diklat dengan 

kemampuan (skills) yang akan menjadi bekal peserta diklat dalam menghadapi 

dunia kerja.  Ditambah lagi dalam beberapa tahun terakhir ini, SMK Bhakti Utama 

dapat meluluskan 100% peserta diklatnya dalam setiap tahun pelajaran, terutama 

pada UKK (Uji Kompetensi Keahlian) dimana UKK merupakan indikator 

penilaian ketercapaian untuk mengukur seberapa banyak kemampuan peserta 

diklat tersebut memiliki skills atau kompetensi keahlian tersebut.  Ketercapaian 

peserta diklat dalam mencapai kompetensi keahlian tersebut pasti sangat 

dipengaruhi oleh prestasi belajar produktif dan prestasi praktik kerja industrinya, 

mengapa demikian karena pembelajaran produktif adalah pembelajaran yang 

terjadi akibat interaksi antara peserta diklat dan pendidik dalam mencapai standar 

kompetensi lulusan dan prakerin atau praktik kerja industri adalah merupakan 

salah satu program magang yang diberikan agar peserta diklat dapat merasakan 

pengalaman langsung sebagai pekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya.  

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh prestasi belajar 
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produktif dan prestasi prakerin (praktik kerja industri) terhadap kompetensi 

keahlian kendaraan ringan yang akan dicapai dan peneliti beranggapan bahwa jika 

prestasi belajar produktif yang baik mencerminkan proses belajar mengajar yang 

baik dan prestasi praktik kerja industri yang baik mencerminkan bahwa proses 

prakerin yang baik sehingga dapat mempengaruhi kompetensi keahlian peserta 

diklat tersebut.   

 

Peneliti berupaya mendapatkan data pengamatan pada SMK Bhakti Utama Bandar 

Lampung dan berdasarkan data pengamatan diketahui bahwa sarana dan prasarana 

SMK Bhakti Utama Bandar Lampung sarana yang tersedia di dalam bengkel 

adalah antara lain 2 unit mesin (engine) bensin, 1 unit mesin (engine) diesel, 2 

panel kelistrikan, 2 unit transmisi, 2 unit kopling serta 1 unit mobil kijang tanpa 

body yang tentu saja secara logika berpikir tidak relevan dalam menampung 

peserta diklat dengan jumlah peserta diklat sekitar 300 peserta diklat untuk 

kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan.   

 

Pembelajaran di SMK Bhakti Utama Bandar Lampung terdiri dari pembelajaran 

normatif, adaptif dan produktif.  Untuk pembelajaran Produktif alokasi waktu 

pembelajaran yang dialokasikan untuk pembelajaran ini ialah 12 jam pelajaran per 

1 minggu dimana 1 jam pelajaran adalah 40 menit.  Berdasarkan informasi tersebut 

dapat diasumsikan bahwa peserta diklat mendapatkan  1440 jam pelajaran selama 3 

tahun pembelajaran atau 960 jam (57600 menit).  Hal ini tentu berbeda dengan 

standar panduan penyusunan kurikulum bahwa pengalokasian untuk jam 

pembelajaran kejuruan (produktif) adalah1158 jam atau 1544 jam pembelajaran 

dimana 1 jam pembelajaran adalah 45 menit.  Akan tetapi kekurangan jam 

pembelajaran produktif  ditempuh dalam pembelajaran sistem ganda atau sekarang 
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lebih dikenal dengan sebutan Prakerin atau Praktik Kerja Industri yang dilakukan 

selama 2 bulan di Dunia Usaha maupun Dunia Industri (DU/DI).   

 

Berdasarkan data pengamatan langsung inilah, peneliti ingin mengetahui 

bagaimanakah pengaruh prestasi pembelajaran produktif dan prestasi praktik kerja 

industri terhadap kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan.  Peneliti 

melaksanakan penelitian ini terhadap peserta diklat bidang keahlian teknologi dan 

rekayasa program keahlian teknik otomotif kompetensi keahlian teknik kendaraan 

ringan.  Kompetensi keahlian ini yang dipilih oleh peneliti karena kompetensi 

keahlian teknik kendaraan ringan merupakan kompetensi keahlian yang pertama 

kali berdiri semenjak SMK Bhakti Utama Bandar Lampung berdiri sebagai sekolah 

kejuruan dan merupakan kompetensi keahlian yang sering kali diminati oleh 

masyarakat umum.  Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Prestasi Belajar Produktif dan Prestasi Praktik 

Kerja Industri Terhadap Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK 

Bhakti Utama Badar Lampung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran produktif yang dilaksanakan didalam kelas lebih kepada teoritis 

sebab hanya mencatat buku dan 70% dilakukan dengan metode ceramah. 

2. Pembelajaran produktif yang dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran 

bengkel mungkin hanya dilakukan 30% dari alokasi yang disediakan dan jika 

terkadang alat tidak memadai maka tidak ada pembelajaran di dalam bengkel 
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3. Pemanfaatan tenaga pendidik dan kependidikan didalam menunjang 

kompetensi keahlian yang akan dicapai kurang memadai, sebab hanya 

memiliki 1 laboran dan 3 tenaga pendidik 

4. Pemanfaatan laboratorium bengkel dalam penunjang pelaksanaan 

pembelajaran kurang maksimal karena minimnya fasilitas sarana dan 

prasarana yang tersedia 

5. Pelaksanaan Praktik Kerja Industri yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 

bulan di DU/DI yang seharusnya dilaksanakan dalam waktu 6 bulan 

6. Pelaksanaan prakerin belum maksimal hal ini disebabkan karena belum 

adanya MoU (Memorandum of Understanding) yang dilaksanakan jadi hanya 

terbatas pada bengkel-bengkel kecil saja 

7. Pelaksanaan pembelajaran produktif sering kali terkendala dengan tidak 

adanya guru sehingga banya peserta diklat yang akhirnya memboloskan diri 

dari pembelajaran 

8. Walaupun fasilitas sarana dan prasarana masih minim, ada juga fasilitas yang 

belum dipakai karena minimnya alat-alat pendukung untuk menggunakan alat 

mesin berat contohnya mesin EFI 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menjadi bias dan permasalahan menjadi lebih fokus maka 

penelitian ini hanya dilakukan terhadap : 

1. Pengaruh prestasi pembelajaran produktif terhadap kompetensi keahlian TKR 

yang akan dicapai 
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2. Pengaruh prestasi Prakerin (Praktik Kerja Industri) terhadap kompetensi 

keahlian TKR yang akan dicapai 

3. Pengaruh prestasi pembelajaran produktif dan prestasi Prakerin (Praktik Kerja 

Industri) secara bersama-sama terhadap kompetensi keahlian TKR yang akan 

dicapai  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh prestasi pembelajaran produktif terhadap kompetensi 

keahlian TKR  yang akan dicapai ? 

2. Bagaimana pengaruh prestasi Prakerin (Praktik Kerja Industri) terhadap 

kompetensi keahlian TKR yang akan dicapai ? 

3. Bagaimana pengaruh antara prestasi pembelajaran produktif dan prestasi 

praktik kerja industri secara bersama-sama terhadap kompetensi keahlian 

TKR teknik kendaraan ringan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh prestasi 

pembelajaran produktif sebagai variabel bebas (X1) dan prestasi Praktik Kerja 

Industri (Prakerin) sebagai (X2) terhadap kompetensi keahlian (Y) teknik 

kendaraan ringan di SMK Bhakti Utama Bandar Lampung, yaitu : 

1. Pengaruh prestasi pembelajaran produktif terhadap kompetensi keahlian 

teknik kendaraan ringan yang akan dicapai 
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2. Pengaruh prestasi Praktik Kerja Industri (Prakerin) terhadap kompetensi 

keahlian teknik kendaraan ringan yang akan dicapai 

3. Pengaruh prestasi pembelajaran produktif dan prestasi Prakerin secara 

bersama-sama terhadap kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan yang 

akan dicapai 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis.  

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai sumbangan penting dan 

memperluas wawasan kajian ilmu dalam bidang teknologi pendidikan, 

khususnya kawasan pengelolaan pembelajaran mata diklat produktif dan 

prakerin untuk pencapaian kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai referensi sekolah dalam melakukan evaluasi tentang proses 

pembelajaran produktif untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan 

ringan di SMK; 

2. Sebagai dasar pertimbangan guru terhadap pembelajaran produktif 

untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan yang telah 

dilakukan; 

3. Memberikan informasi kepada orang tua peserta diklat dan masyarakat 

tentang pembelajaran produktif yang dilaksanakan di sekolah. 

4. Memberikan informasi kepada pemerintah terkait pembinaan dan 

pengelolaan pembelajar produktif dari praktik kejuruan. 

 


