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ABSTRACT 
 

THE IMPLEMENTATION MANAGEMENT PRACTICE OF INDUSTRY 

THE PROGRAM STUDY BUSINESS TRIP TOURIST 
IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL 3 BANDAR LAMPUNG 

 
BY 

 

 
HAPIPAH 

 

The research aims to investigate the process of management in the practice of industry in 

the program expertise competence in business trip in SMKN 3 Bandar lampung. The 

method used in research was the descriptive with the approach qualitative  The date were 

collected using questionnaire,observation and documentation. The respondents were on: 

1)  Vice  Principal  for  Curriculum Affairs,  2)  Vice  Principal  for  Public  Relation,  3). 

Chairman  of Tourism Trip  Business  Expertise  Program,  4)  Industrial Work Practice 

Instructor,  5) Grade XI Students of tourism trip Business Expertise Program SMKN 3 

Bandar lampung the lesson 2016 / 2017. The results of research showed that management 

in the practice of industry in the expertise competence at SMKN 3 Bandar Lampung has 

out the functions of Planning happened although involve committee school and the 
practice  of  industry,  Organizing  the  establishment  of  the  committee  any  but  not 

struktural  clear nevertheless can walk with effisien and effective, Actuating go well the 

problem are character and attitude students perform practice of industry and Evaluating 

done the rules of evaluation of which is raised good information from practice of industry 

also students. Aspect of effectiveness and efficiency were used help overcome the 

problems in the industrial work practice program. 

 
Key words : practice of industry, the program competence business trip tourist 
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HAPIPAH 

 
ABSTRAK 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen praktik kerja industri pada 

kompetensi keahlian usaha perjalananan wisata di SMK  Negeri 3 Bandar Lampung. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan pertanyaan dan observasi. Populasi penelitian adalah 

wakil kepala sekolah bidang   kurikulum, wakil kepala sekolah bidang hubungan 

masyarakat (Humas), Ketua Program keahlian usaha perjalanan wisata, guru pembimbing 

praktik kerja industri dan dan siswa kelas XIprogram keahlian usaha perjalanan wisata 

SMK   Negeri   3   Bandar   Lampung   tahun   pelajaran   2016/2017.   Hasil   penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen praktik kerja industri pada kompetensi keahlian usaha 

perjalananan wisata di SMK   Negeri 3 Bandar Lampung   melaksanakan fungsi-fungsi 

Perencanaan, walaupun tidak melibatkan komite sekolah dan Dunia Usia Dunia Industri. 

Pengorganisasian,ada pembentukan panitia tapi tidak terstruktur   secara jelas, namun 

demikian  kegiatan  dapat  berjalan  dengan  efesien  dan  efektif.   Pelaksanaan  berjalan 

dengan baik, masalah yang ada tidak berkaitan dengan masalah teknik seperti sifat dan 

sikap  siswa  yang  melaksanakan  praktik  kerja  industri.   Evaluasi  yang  dilakukan 

memenuhi  kaidah  evaluasi  yaitu  dengan  mengumpulkan  berbagai  informasi,  baik 

informasi yang berasal dari Dunia Usaha dan Dunia Industri maupun siswa-siswi yang 

melaksanakan kegiatan praktik kerja industri. Efesiensi dan efektivitas dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang ada dalam kegiatan praktik kerja industri. 

 
Kata Kunci :  praktik kerja industri, program keahian usaha perjalanan wisata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat berperan penting didalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Terutama dalam menghadapi arus globalisasi saat ini, 

dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan 

tidak terkendalikan lagi, hal ini membuat sekolah perlu menghasilkan berbagai 

keunggulan yang kompetitif dari outcome (keluaran) pendidikannya. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu jenjang pendidikan menengah, 

khususnya mempersiapkan lulusan untuk siap bekerja.  

 

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSisdiknas) No 20 tahun 2003 

pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah 

yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Kemudian Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan adalah pendidikan 

yang jenjang menengahnya mengutamakan pengembangan kemampuan siswa 

untuk jenis pekerjaan tertentu. SMK salah satu bentuk satuan pendidikan kejuruan 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 UU Sisdiknas tahun 2005, merupakan 

pendidikan menengah yang bertujuan: 
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1.  Menyiapkan siswa agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, 

mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai 

tenaga kerja tingkat menenagh sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilihnya.  

2.  Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap 

profesional dalam program keahlian yang diminatinya.  

3.  Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu 

mengembangkan diri dikemudian hari secara mandiri maupun melalui jenjang 

yang lebih tinggi.  

4.  Membekali siswa dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan 

program keahlian yang dipilih. SMK didirikan untuk mengantisipasi 

kebutuhan tenaga kerja menengah yang berkualitas dan siap pakai di dunia 

usaha dan industri.  

 

 

Pembelajaran di SMK telah menerapkan pembelajaran  berbasis pada kompetensi 

yaitu pembelajaran yang ditekankan untuk membekali kompetensi secara tuntas 

kepada siswa. Kompetensi ini mencakup aspek sikap (attitude), pengetahuan 

(knowledge) dan keterampilan (skill). Pendidikan kejuruan berkembang sesuai 

dengan perkembangan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, 

institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian 

peran atau tugas, dan prilaku yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan 

pemanfaatan karier. Institusi yang kedua, berupa pendidikan dengan fungsi 

gandanya, yaitu sebagai media pelestarian budaya sekaligus media terjadinnya 

perubahan sosial. Kebijakan ini menuntut kedua belah pihak yaitu sekolah dan 

industri secara bersama menyusun konsep, hal ini dimaksudkan agar ada 

kesesuaian antara sekolah dan industri. Kesesuaian yang dimaksud adalah agar 

kompetensi yang di dapat oleh siswa di sekolah merupakan kompetensi yang 

didapat oleh siswa disekolah merupakan kompetensi yang dibutuhkan di dunia 

industri. Industri juga harus berperan aktif dalam menyampaikan kemajuan 
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teknologi kepihak sekolah agar terjadi sinkronisasi antara dunia industri dan dunia 

pendidikan.  

 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

menetapkan kebijakan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) yang berlaku 

pada semua jenis dan jenjang pendidikan kejuruan di Indonesia untuk 

melaksanakan pendidikan kejuruan yang diselenggarakan dalam 2 jalur yakni 

pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah oleh karenanya dalam 

penyusunan kurikulum ditetapkan teknis pelaksanaannya dalam bentuk praktek 

kerja industri. 

 

Praktek kerja industri diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

profesional dibidangnya dan dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional, 

dimana siswa yang melaksanakan Praktek kerja industri diharapkan dapat 

menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajarinya di industri. Praktek 

kerja industri bagi siswa SMK adalah bagian integral dari kurikulum SMK. 

Program ini sangatlah penting bagi kesuksesan para siswa setelah lulus nanti. 

Program Praktek kerja industri memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk 

beradaptasi dengan suasana atau iklim lingkungan kerja yang sebenarnya baik 

sebagai pekerja mandiri terutama yang berkenaan dengan disiplin kerja dan 

memberikan masukan dan umpan balik guna perbaikan dan pengembangan 

pendidikan. Agar pelaksanaan Praktek kerja industri dapat berjalan sesuai dengan 

tujuaan yang diharapkan, seharusnya untuk pelaksanaannya benar-benar 

dilaksanakan di dunia industri itu sendiri, sehingga manfaat pelaksanaan kegiatan 

Praktek kerja industri benar benar terwujud jika dilaksanakan di dunia industri.  
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Pelaksanaan Praktek kerja industri tidak luput dari masalah dan kendala yang 

dihadapi oleh industri di lapangan, beberapa masalah dan kendala dimaksud 

adalah 1)    Ketidak sesuaian antara latar belakang disiplin ilmu peserta didik 

dengan dunia usaha tujuan bekerja. 2) Adanya proses penyesuaian diri oleh 

peserta didik tahap awal dan 3) Monitoring dari sekolah masih relative kurang, 

mengantisipasi permasalahan dan kendala di atas maka perlu peran serta dunia 

usaha atau industri dalam perencanaan penyusunan kurikulum kejuruan, 

penyelenggaraan dan evaluasi. 

 

Persoalan yang dihadapi oleh SMK sesuai hasil kajian yang dilakukan oleh 

Rasyid (2008; 215) adalah industri yang menjadi mitra sekolah belum mampu ikut 

merencanakan kegiatan belajar siswa dalam membentuk profesionalisme siswa. 

Hal yang sama ditengarai oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (2008) 

bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

diantaranya :  1) Keragaman tingkat kesiapan dan kemajuan SMK, 2)  Belum 

dimiliki struktur jabatan dan keahlian yang baku pada industri, 3)  Belum adanya 

lokasi biaya pengembangan sumber daya manusia di industri 4)  Belum 

dimilikinya persepsi bahwa Praktek kerja industri dapat menguntungkan industri 

yang bersangkutan, 5)  Belum dimilikinya kesadaran oleh industri tentang 

peningkatan efisiensi, keefektivitas dan kualitas.  

 

Pada Sekolah Menengah Kejuruan, efektivitas hasil belajar sangat dipengaruhi 

oleh seberapa jauh perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh para pengelola 

lembaga pendidikan dan para guru. Perencanaan pembelajaran dimaksud tidak 

hanya sekedar untuk melengkapi kebutuhan administrasi guru, tetapi harus 
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didesain dengan melibatkan komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran 

seperti ketersediaan kurikulum yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan pasar kerja, yang digunakan sebagai panduan dalam 

melaksanakan pembelajaran; metoda yang digunakan, serta pendukung sarana dan 

prasarana yang tersedia di dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar. 

 

Hingga saat ini di sekolah-sekolah tertentu masih dijumpai pengembangan 

kurikulum yang dilakukan oleh guru hanya sebatas keperluan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran saja, yaitu berupa silabus dan Rencana Pelaksanaan 

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

Pengembangan kurikulum dengan melibatkan Dunia Usaha  Dunia Industri masih 

sangat terbatas, sehingga pembelajaran yang dilakukan hanya mengandalkan 

standar isi dan standar kompetensi lulusan minimal tanpa berkolaborasi dengan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai pengguna lulusan, sehingga berakibat 

peserta didik hanya dapat memahami secara sederhana aplikasi pelajaran yang 

bersifat dangkal laksana pola kerja mesin yang secara aplikatif mengikuti jalannya 

roda perputaran tanpa mengembangkan dan memanipulasinya lebih jauh. 

Sedangkan secara konseptual, teori-teori, postulat, dan rumus-rumus yang 

membangun pemahaman secara mendalam tidak dapat dijabarkan dengan 

sistematis dan berkelanjutan, oleh karenanya pengembangan kurikulum sekolah 

dengan mengkolaborasikan kompetensi yang ada di industri untuk 

mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuan secara mendalam sangat 

dibutuhkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan tamatan yang berkualitas. 
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SMK Negeri 3 Bandar Lampung merupakan sekolah yang sudah berdiri sejak 1 

September 1965. Pada ada awal pembentukan sampai tahun 1980 dibuka jurusan 

memasak dan menjahit, kemudian pada tahun 1980 bertambah menjadi 3 jurusan 

yaitu Memasak, Menjahit, dan Tata Laksana Rumah Tangga (TLRT).  Pada tahun 

pelajaran 1995/1996 dibuka jurusa Tata Kecantikan, selanjutnya pada tahun 

pelajaran 1997/1998 dibuka jurusan Akomodasi Perhotelan dan yang terakhir, 

tahun pelajaran 2002/2003 dibuka jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW).  

 

Program Keahlian Usaha Perjalalanan Wisata (UPW) dibuka paling akhir 

dibandingkan dengan jurusan lainnya.  Dalam program keahlian usaha perjalanan 

wisata kompetensi yang diajarkan kepada peserta didiknya agak berbeda dengan 

program keahlian yang telah ada sebelumnya. Kompetensi yang diberikan ke 

peserta didiknya merupakan kompetensi belum diketahui masyarakat pada 

umumnya. Kompetensi itu diantaranya : Menerima dan memproses reservasi 

penerbangan, Menghitung tarif penerbangan domestik dan internasional, 

Pemandauan wisata dan kompetensi MICE. Mendengar hal tersebut, tentunya 

kompetensi tersebut sangat asing ditelinga kita. Berdasarkan hal tersebut, Penulis 

tertarik untuk mendalami hal tersebut dan bagaimana pelaksanaan kegiatan 

praktek kerja industrinya.  

 

Perkembangan sekolah yang sedemikian pesat memposisikan SMKN 3 Bandar 

Lampung sebagai salah satu sekolah favorit, kompetensinya yang meningkat 

seiring diraihnya sertifikat ISO-9001 dan sebagai salah satu rintisan sekolah 

bertaraf internasional (RSBI). Keadaan ini semestinya berdampak pada seluruh 

aspek kegiatan belajar mengajar. Maka semua jurusan juga mendapatkan proporsi 
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hak yang sama baik kurikulum, sumber daya pengajar dan kelengkapan sarana 

dan prasarana.  

 

Siswa di jurusan UPW SMKN 3 Bandar Lampung dibekali kompetensi dalam 

melakukan pelayanan dibidang Usaha Perjalanan Wisata. Kompetensi yang 

dikuasai berawal dari menerima dan memproses reservasi tiket sesuai permintaan 

pelanggan, mengurus transportasi perjalanan domestik maupun internasional 

beserta dokumen-dokumen yang berhubungan, menjadi pemandu wisata baik 

perjalanan wisata maupun aktraksi/obyek wisata, layanan transfer, menghitung 

harga paket perjalanan dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata, 

menjual produk wisata dan melaksanakan tugas tata operasi darat (ground 

handling) dan sebagai pengelola informasi wisata. 

 

Praktik Kerja Industri sebagai tempat belajar ke dua setelah di sekolah bagi 

jurusan ini untuk menguasai kompetensi yang tidak diperoleh di sekolah. Praktik 

kerja industri dilaksanakan diberbagai perusahaan penerbangan, biro perjalanan 

wisata dan perusahaan sejenis. Siswa Jurusan UPW juga dibekali tour planning, 

ticketing dan pemanduan wisata yang merupakan kunci dari jurusan ini. 

Menurutnya, pada  tour planning  siswa diajarkan agar dapat membuat suatu 

perencanaan perjalanan wisata. Untuk pembelajaran ticketing siswa harus mampu 

mempelajari rincian dana harga perjalanan mulai dari akomodasi, biaya menginap 

hingga biaya tiket wisata. Untuk pemandu wisata sendiri, siswa diajak untuk 

memahami karakteristik turis dari daerah atau negara yang berbeda. 

 

Pelaksanaan Praktek kerja industri di Jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) di 

SMKN 3 Bandar Lampung dilaksanakan dengan model kerja sama DU/DI yang 
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sampai saat ini sudah terjalin, terutama perusahaan Biro Perjalanan Wisata (BPW) 

yang ada di Bandar Lampung. Pada tahun 2013 program keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata ini dibuka dan menjadi bagian dalam manajemen praktek kerja 

industri yang berlaku di sekolah. Dalam perjalanannya beberapa perusahaan Biro 

Perjalanan Wisata (BPW) dilibatkan dalam pelaksanaan Praktek kerja industri 

pada Tahun Ajaran 2016/2017 ini terdiri dari 14 perusahaan yang dilaksanakan 

dari bulan September sampai dengan November 2016. 

 

Permasalahan umum manajemen Praktek kerja industri pada yang terdapat pada 

Program Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW) yang ada di SMK Negeri 3 

Bandar Lampung adalah 1). Sering berubahnya kurikulum dari pemerintah pusat 

dan tidak adanya buku panduan membuat ketua program keahlian harus bisa 

mengantisipasi permasalahan yang ada. 2). Program keahlian usaha perjalanan 

wisata hanya memiliki seorang tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan 

UPW, idealnya jika ada 3 kelas UPW maka minimal memiliki 3 guru produktif 

dengan latar belakang pendidikan UPW. 3). Sarana praktik belum memadai, 

Idealnya program keahlian ini memiliki satu ruang komputer khusus yang 

dilengkapi dengan fasilitas internet yang baik serta ruang praktik pemanduan yang 

menyerupai suasana dalam  bis pariwisata.  

 

Proses pembelajaran Praktek kerja industri saat ini para peserta didik tidak hanya 

terfokus pada penguasaan keterampilan kejuruan saja, tetapi juga diwajibkan 

untuk menyelesaikan tugas tugas pelajaran normatif dan adaptif secara mandiri 

dengan menyelesailkan modul pembelajaran. Sampai saat ini tugas mandiri yang 

diberikan kepada peserta didik SMK Negeri 3 Bandar Lampung belum 
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sepenuhnya menggunakan model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dan perlu dukungan-dukungan yang mencakup : 1). Semua 

kompetensi keahlian terakreditasi A. 2). Memiliki dana yang cukup. 3). Lahan 

minimal 10.000 meter persegi. 4). Akses jalan mobil ke sekolah. 5). Kepala 

sekolah yang kompeten. 6). Kompetensi guru bidang studi serta menguasai 

teknologi informasi dan komunikasi dan berbahasa inggris. 7). Pendidikan guru 

Strata 2/Strata 3 minimal 10% untuk Sekolah Dasar (SD), 20% untuk Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), dan 30% untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 8). Tersedianya sarana memadai berupa, 

laboratorium ilmu pengetahuan alam dan komputer, perpustakaan, internet, web 

sekolah, bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kultur sekolah 

yang kondusif (bersih asap rokok dan kekerasan, indah dan rindang). 9). Standar 

kelulusan lebih tinggi. 10). Menjalin hubungan atau partnership dengan sekolah 

sejenis yang ada di luar negeri. 

 

Penelitian ini tentang program keahlian usaha perjalanan wisata yang ada di SMK 

Negeri 3 Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini, peneliti khusus membahas 

praktek kerja industri program keahlian Usaha Perjalanan Wisata untuk tahun 

pelajaran 2016/2017. SMK Negeri 3 Bandar Lampung, khususnya program 

keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW) telah memiliki Memorandum of 

Understanding (MOU) dengan beberapa biro perjalanan wisata yang ada di kota 

Bandar Lampung, Kota Metro, Jogjakarta dan Semarang. Khusus biro perjalanan 

wisata yang ada di kota Bandar Lampung, rata-rata setiap biro perjalanan wisata 

hanya bersedia menerima siswa 2 orang untuk program kegiatan praktik kerja 

industriini. Siswa yang melaksanakan Praktek kerja industri diharapkan mampu 
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menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah dengan praktik dilapangan, 

sehingga pelaksanaan Praktek kerja industri dapat berjalan dengan baik. 

 

Alasan peneliti memilih Usaha Perjalanan Wisata keunikannya 1) Peserta didik 

sebelum lulus sebagian besar sudah dipesan oleh dunia jasa.  2)  Kinerja yang baik 

mendasari SMK Negeri 3 menjadi sekolah Rintisan SMK bertarap Internasional 

yang telah menerima sertifikat SMM ISO 9001:2008 sekaligus untuk SMK 

pariwisata se Bandar Lampung. Pemilihan tempat penelitian di program keahlian 

usaha perjalanan wisata dilakukan dengan pertimbangan bahwa selama ini belum 

ada yang melakukan penelitian di bidang Praktek kerja industri khususnya 

pembelajaran usaha perjalanan wisata Kelas XI kondisi tersebut sebagai peran 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan para 

lulusan dapat bekerja didunia jasa sesuai dengan keterampilan yang diperoleh di 

SMK serta dapat menghidupi dirinya sendiri. Inilah yang menarik bagi peneliti 

untuk mengadakan penelitian di jurusan usaha perjalanan wisata dengan maksud 

untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang upaya SMK dalam menyiapkan siswa 

untuk memasuki dunia industri.  

 

Pentingnya manajemen Praktek kerja industri dalam kegiatan dan proses belajar 

mengajar adalah untuk dapat mewujudkan link and match pendidikan. Penelitian 

Sunyoto (2014) bahwa kegiatan Praktek kerja industri meliputi tiga aspek tahapan 

yaitu persiapan praktek kerja industri, pelaksanaan praktek kerja industri dan 

evaluasi.model kerja sama yang terjalin dengan DU/DI berupa MoU, model 

praktek kerja industri berupa model block release karena siswa bisa konsentrasi 

terhadap kegiatan praktek kerja industri. Rowley (2014) menjelaskan tentang 
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perlunya keselarasan antara perancangan kurikulum dengan yang disesuaikan 

dengan standar profesional (ditetapkan oleh badan akreditasi industri) dengan 

institusi pendidikan sehingga dapat menjamin siswa terlibat secara tepat. 

Kontribusi praktik kerja dapat pula mengarahkan peserta didik untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan minat, keinginan dan kemampuannya. Praktik kerja juga 

memberikan manfaat untuk menggabungkan kepentingan siswa, lembaga 

pendidikan dan industri (Tedam 2012). 

 

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, yaitu manajemen Program keahlian 

usaha perjalanan wisata Kelas XI dengan dunia industri sebagai mitra kerja saling 

menguntungkan kedua belah pihak, maka peneliti ingin mengadakan studi kasus 

apakah implementasi manajemen pada program keahlian tersebut sudah benar dan 

sesuai dengan manajemen Praktek kerja industri. Selain di SMK penelitian 

dilakukan juga di travel agen yang ada di Bandar Lampung sebagai mitra 

pasangan SMK dalam mengadakan Praktek kerja industri (praktik kerja industri) 

dengan melakukan observasi dan wawancara di dunia jasa tersebut. Berdasarkan 

uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang; 

“Implementasi Manajemen Praktek kerja industri Program keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata di SMK Negeri 3 Bandar Lampung” 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini difokuskan pada 

implementasi manajemen Praktek kerja industri Program keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata di SMK Negeri 3 Bandar Lampung sebagai berikut : 
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1.2.1 Perencanaan Praktek kerja industri Program keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. 

1.2.2 Pengorganisasian Praktek kerja industri Program keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. 

1.2.3 Pelaksanaan Praktek kerja industri Program keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. 

1.2.4 Evaluasi Praktek kerja industri Program keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata di SMK  Negeri 3 Bandar Lampung di dunia kerja yang relevan. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, pertanyaan penelitian adalah: 

1.3.1  Bagaimanakah perencanaan  Praktek kerja industri Program keahlian 

Usaha Perjalanan Wisata di SMK Negeri 3 Bandar Lampung ? 

1.3.2 Bagaimanakah pengorganisasian Praktek kerja industri Program 

keahlian Usaha Perjalanan Wisata di SMK  Negeri Bandar Lampung ? 

1.3.3 Bagaimanakah pelaksanaan Praktek kerja industri Program keahlian 

Usaha Perjalanan Wisata di SMK  Negeri 3 Bandar Lampung ? 

1.3.4  Bagaimanakah evaluasi Praktek kerja industri Program keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata di SMK  Negeri 3 ? 

1. 4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran tentang: 

1.4.1 Perencanaan  Praktek kerja industri Program keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. 



13 

 

1.4.2 Pengorganisasian Praktek kerja industri Program keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata di SMK  Negeri Bandar Lampung. 

1.4.3  Pelaksanaan Praktek kerja industri Program keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata di SMK  Negeri 3 Bandar Lampung. 

1.4.4  Evaluasi Praktek kerja industri Program keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata di SMK  Negeri 3 Bandar Lampung. 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini antara lain memberikan 

manfaat teoritis, manfaat akademis. dan manfaat bagi penelit.  

1.5.1  Manfaat teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian dan 

konsep tentang keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara 

SMK dengan Dunia Usaha dan Industri sebagai mitra pelaksanaan 

praktik kerja industri. 

1.5.2  Manfaat Akademis  

Sesuai dengan fokus penelitian, manfaat penelitian ini secara akademis 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.5.2.1 Manfaat bagi siswa 

a. Memberikan gambaran tentang pengelolaan praktik kerja 

industri agar siswa memahami banyaknya waktu, biaya dan 

tenaga yang tercurah dalam kegiatan ini, sehingga para siswa 

diharapkan tidak menyiakan kesempatan yang ada.  

b. Siswa akan mengetahui tujuan mulia dari pelaksanaan praktek 

kerja industri ini. Karena dalam makalah ini akan ditemukan 
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jawaban atas harapan dari pihak sekolah, Dewan guru dan 

Dunia Usaha Dunia Industri terhadap mereka setelah selesai 

melaksanakan praktek kerja industri.  

1.5.2.2 Manfaat Bagi Guru 

a. Guru akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi oleh pihak sekolah, Ketua Program keahlian, siswa 

peserta praktek kerja industri dan Dunia Usaha Dunia Industri 

(DUDI) 

b. Guru dapat memberi masukan baik secara langsung dan tidak 

kepada pihak sekolah, Ketua Program keahlian, siswa peserta 

praktek kerja industri dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) 

stelah mengetahui permasalahan yang ada. 

1.5.2.3 Manfaat bagi Sekolah 

a. Pihak sekolah akan mendapat gambaran dari hasil penelitian 

tentang pelaksanaan praktik kerja industri berdasarkan fungsi-

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasinya.  

b. Gambaran hasil penelitian dari kegiatan yang telah dilakukan 

pihak sekolah, harapannya yang telah baik dapat lebih 

ditingkatkan sementara kelemahan yang ada dapat dihilangkan 

atau dikurangi di masa yang akan datang. 
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1.6.  Definisi Istilah 

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam 

memahami dan memaknai penelitian ini. Istilah yang perlu dijelaskan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1.6.1 Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien melalui pemberdayaan orang lain. Manajemen dalam pendidikan 

dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengarahan dan 

pengendaliaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara efektif, efisien, mandiri dan akuntabel. 

1.6.2 Manajemen sekolah adalah suatu proses untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya pendidikan seperti guru; sarana dan prasaran 

pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang meliputi empat hal pokok 

yaitu, perencanaan, pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggiat 

pendidikan dan pengendalian atau pengawasan pendidikan  

1.6.3 Praktik kerja industri adalah suatu bentuk penyelenggaraan 

pembelajaran keahlian kejuruan yang memandang secara sistematik dan 

sinkronantara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh langsung di dunia kerja. Dengan demikian 

peserta didik SMK melalui praktik kerja industri ini akan memiliki 

tingkat profesionalisme, sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan di 

dunia kerja 

1.6.4 Perencanaan  Praktek kerja industri adalah proses penetapan dan 

pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat 
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menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan Praktek kerja industri. 

1.6.5 Pengorganisasian Praktek Kerja Industri adalah kegiatan untuk 

menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap personil 

sekolah sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung 

jawabnya. 

1.6.6 Pelaksanaan Praktek kerja industri  adalah Pelaksanaan pembelajaran 

pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai 

tujuan pengajaran. 

1.6.7 Evaluasi Praktek Kerja Industri 

Merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang 

telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh guru dan 

tepat atau sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

2.1 Usaha Perjalanan Wisata 

2.1.1 Perjalanan Wisata  

Perjalanan wisata atau lazim disebut menurut Oka A Yoeti (1996:112) tour 

merupakan suatu perjalanan yang memiliki ciri-ciri suatu perjalanan, tetapi 

perjalanan wisata mempunyai ciri-ciri khas yang memperlihatkan warna kegiatan 

wisata. Pengertian perjalanan wisata menurut Oka A Yoeti (1996:112) juga dapat 

didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut :  

1. Tour sebagai suatu Produk adalah suatu rencana perjalanan menuju satu atau 

beberapa tempat persinggahan dan kembali ke tempat asal dengan merangkai 

beberapa komponen perjalanan yang diperlukan dalam perjalanan tersebut.  

2. Tour sebagai suatu perjalanan adalah suatu kegiatan perjalanan yang 

mempunyai ciri-ciri tersendiri yang memberikan warna wisata yang bersifat 

santai, gembira, dan untuk bersenang-senang. Hal inilah yang membedakan 

dengan perjalanan lainnya.  

 

Undang-undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan memberikan 

beberapa pengertian yang dapat membantu memperjelas istilah perjalanan wisata. 

Pada UU ini pada Bab I pasal 1 terdapat beberapa pengertian tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai berikut;  
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a. Wisata adalah perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata.  

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata  

c. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait di bidang tersebut.  

d. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata  

 

Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata 

usaha sarana pariwisata dan  usaha lain yang terkait dibidang tersebut. Sesuai 

dengan Undang-undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, usaha 

pariwisata digolongkan kedalam: 

a. Usaha Jasa Pariwisata: 

Menurut Wibowo (2012: 28) usaha jasa pariwisata merupakan salah satu yang 

terkait dengan kegiatan kepariwisataan  yaitu :  

a) Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial 

yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi 

seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan 

tujuan utama untuk berwisata. 

b) Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan 

usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan 

atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. 
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c) Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang 

mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk 

memberikan pelayanan bagi orang yang melakukan perjalanan wisata. 

d) Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan 

kegiatan pokok memberikan Jasa pelayanan bagi satu pertemuan 

sekelompok orang (misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan) untuk 

membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. 

e) Jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan 

baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta 

menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. 

f) Jasa konsultasi pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang 

diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dan 

penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya dan disusun secara sistematis 

berdasarkan disiplin ilmu yang diakui serta disampaikan secara lisan, 

tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional. 

g) Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran 

dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. 

b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata: 

Menurut Wibowo (2012: 28) pengusahaan objek dan daya tarik wisata merupakan 

salah satu yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan  yaitu: 

a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha 

pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah 

ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran 

wisata. 
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b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha seni 

budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata 

untuk dijadikan sasaran wisata. 

c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha 

pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk 

dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai minat khusus. 

c. Usaha Sarana Pariwisata 

Menurut Wibowo (2012: 28) usaha sarana wisata terdiri dari beberapa kegiatan 

usaha sebagai berikut: 

a) Penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta 

pelayanan yang diperlukan; 

b) Penyediaan makanan dan minuman adalah usaha pengolahan, penyediaan dan 

pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari 

penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri; 

c) Penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha 

dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus 

wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata; 

d) Penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan 

prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta 

(dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk), dermaga serta 

fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, selancar angin, 

berlayar, menyelam dan memancing; 

e) Penyediaan kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun 

atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk  kebutuhan pariwisata. 
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Memperhatikan uraian UU tersebut dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara 

perjalanan biasa (travel) dengan perjalanan wisata (tour). Perbedaan tersebut 

terletak pada kunjungan di obyek wisata dan daya tarik wisata. Secara umum ciri 

utama dari suatu perjalanan adalah sebagai berikut :  

a. Perjalanannya merupakan perjalanan keliling dan kembali ke tempat asal  

b. Perjalanannya diadakan dalam keadaan santai mempunyai tujuan untuk 

memberikan kepuasan kepada peserta perjalanan  

c. Perjalanannya dirangkai dari beberapa komponen perjalanan yang 

diperlukan dalam pencapaian tujuan dari perjalanan  

d. Perjalanannya dilengkapi dengan mengunjungi obyek/atraksi wisata  

e. Perjalanannya tidak mempunyai tujuan untuk mencari nafkah bagi peserta  

f. Perjalanan belanja orang yang mengadakan perjalanan berasal dari uang 

yang diperoleh di tempat asal peserta perjalanan  

g. Peserta perjalanan tinggal untuk sementara ditempat tujuan perjalanan  

h. Perjalanannya dilaksanakan dalam waktu yang terjadwal/ terprogram.  

Dalam bisnis perjalanan dikenal beberapa istilah yang mempunyai arti yang sama 

dengan tour yaitu:  

a. City Sightseeing yaitu perjalanan keliling yang dilakukan secara singkat 

(3-4 jam)  

b. Excursion yaitu perjalanan yang dilaksanakan kurang dari 24 jam  

c. Paket wisata yaitu perjalanan yang dilaksanakan lebih dari 24 jam 

sehingga peserta perjalanan memerlukan jasa akomodasi.  
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2.1.2 Klasifikasi Perusahaan Perjalanan  

Menurut Lubis (2011:36) Bentuk kelas/klasifikasi perusahaan perjalanan berinduk 

kepada fungsi dari perusahaan perjalanan itu sendiri. Adapun fungsi perusahaan 

perjalanan itu adalah:  

1. Organizer, yang terdiri dari :  

a. Wholesaler 

b. Retail Tour Operator 

2. Intermediary, terdiri dari kelas :  

a. Mediator  

b. Representatif  

Menurut luasnya usaha perusahaan perjalanan, maka dapat di bagi ke dalam :  

1. Perusahaan perjalanan yang berdiri sendiri, dengan demikian berarti 

perusahaan ini tidak mempunyai kantor cabang.  

2. Perusahaan perjalanan dengan kantor cabang, yang terdiri dari kantor 

pusat dan beberapa kantor cabang. 

 

2.1.3 Organisasi Perusahaan Perjalanan  

Secara umum, diambil yang paling banyak dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku pada perusahaan yang berbentuk PT, bahwa kekuasaan yang tertinggi 

dipegang oleh Pemilik Saham. Sehingga untuk mudahnya dalam membicarakan 

organisasi ini, organisasi perusahaan perjalanan dibagi atas kelompok-kelompok 

sebagai berikut:  

a. Kelompok Kekuasaan Tertinggi adalah pemegang saham yang diwakili 

oleh Dewan Komisaris  
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b. Kelompok Eksekutif, yaitu pemimpin perusahaan sebagai pelaksana 

tertinggi dalam usaha yang diwakili oleh Dewan Direksi  

c. Kelompok Back of the House atau satuan kerja administrasi (non 

operasional) yaitu bagian dari perusahaan yang membantu eksekutif dalam 

semua urusan yang bersifat non operasional.  

d. Kelompok Front of the House atau satuan kerja operasional yaitu bagian 

dari perusahaan yang bertugas membantu eksekutif dalam semua urusan 

yang bersifat operasional.  

 

Menutrut Munandar (2001:54) Terdapat golongan aktivitas usaha pokok, dalam 

arti hampir semua perusahaan perjalanan harus mempunyai usaha pokok ini. 

Bentuk aktivitas usaha pokok ini terdiri atas :  

1.  Informasi Perjalanan  

Perusahaan perjalanan harus mampu menyiapkan pelayanan informasi 

yang menyangkut keperluan mencapai tujuan perjalanan dan informasi 

yang menyangkut daerah tujuan perjalanan.  

2.  Memberikan saran Program Perjalanan  

Perusahaan perjalanan memberikan saran kepada orang yang mengadakan 

perjalanan tentang program perjalanan atau tour itinerary, apakah 

mengenai perjalanan biasa ataupun perjalanan wisata dengan gambaran 

tentang fasilitas wisata, tempat tujuan serta hal-hal lainnya yang 

diperlukan oleh pejalan atau traveler.  

3.  Menjual Tiket  

Tiket diartikan sebagai suatu dokumen perjalanan tercetak yang 

menyatakan bahwa orang yang namanya tertera dalam dokumen tersebut 
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berhak untuk menerima pelayanan perjalanan yang sesuai dengan apa yang 

tertulis dalam dokumen tersebut.   

4.  Mengurus Akomodasi  

Akomodasi merupakan usaha yang perlu dipertimbangkan karena 

permintaan yang tinggi dan keuntungan yang besar. Sebagai perantara 

perusahaan perjalanan hanya meneruskan pemesanan dan pembayaran 

konsumen kepada perusahaan jasa akomodasi. Sering orang menyebut 

usaha pengurusan akomodasi sebagai usaha pemesanan kamar hotel, 

karena dilihat bahwa langkah awal dari usaha ini adalah melakukan 

kegiatan reservasi.  

Keperluan usaha pengurusan akomodasi ini perusahaan perjalanan 

mengeluarkan travel voucher/hotel voucher. Oleh karena itu ada juga yang 

menyebut kegiatan usaha ini sebagai kegiatan usaha penjualan travel 

voucher/hotel voucher. Travel voucher/hotel voucher merupakan suatu 

dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan perjalanan yang menyatakan 

permintaan kepada hotel untuk menyiapkan pelayanan sesuai dengan apa 

yang tercantum dalam dokumen tersebut kepada pemegang voucher.  

5.  Pengurusan Perjalanan Wisata ( Leisure )  

Pada saat sekarang ini kegiatan usaha pengurusan perjalanan wisata 

merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan yang cukup besar, 

beberapa perusahaan perjalanan malah membuat kegiatan ini sebagai 

kegiatan utama perusahaan perjalanan mereka.  

 

 



25 

 

2.2 Praktek kerja industri 

2.2.1 Pengertian  

Praktik kerja industri, pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelengaraan 

pendidikan dan pelatihan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 

pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

bekerja langsung di dunia kerja serta terarah untuk mencapai suatu tingkat 

keahlian professional tertentu (Sirodjuddin, 2010). 

Praktik Kerja Industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha Atau Dunia Industri dalam 

upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai 

bidangnya dan juga menambah bekal untuk masa-masa mendatang guna 

memasuki dunia kerja yang semangkin banyak serta ketat dalam persaingannya 

seperti di masa sekarang ini (Sofyan, 1992:18). 

 

 

Praktek kerja industri adalah bagian dari pendidikan sistem ganda (PSG) 

sebagai program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di 

dunia usaha, industri. Kurikulum SMK (Dikmenjur, 2008) bahwa Praktek 

kerja industri adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-

sama antara SMK dengan industri asosiasi profesi sebagai institusi pasangan 

(IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi 

yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk 

alternatif pelaksanaan, seperti day release, block release, dan sebagainya. 

Kemudian dalam jurnal program Praktek kerja industri (1999:1) dijelaskan 

bahwa Praktek kerja industri adalah suatu komponen praktik keahlian profesi, 

berupa kegiatan secara terprogram dalam situasi sebenarnya untuk mencapai 

tingkat keahlian dan sikap kerja profesional yang dilakukan di industri. 
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Pada pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu, bagi siswa yang 

bertujuan untuk magang disuatu tempat kerja, baik dunia usaha maupun didunia 

industri setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang 

digelutinya atau sudah mendapatkan bekal dari pembimbing disekolah untuk 

memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia 

Industri. Alasan utama mengapa para siswa-siswi harus memiliki bekal ilmu 

pengetahuan dasar sesuai bidangnya agar dalam pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri tidak mengalami kendala dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dasar yang 

kemungkinan besar dalam proses praktik kerja industri mendapatkan ilmu-ilmu 

baru yang tidak diajarkan di lembaga kejuruan terkait (Surya, 1988:23) 

 

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri ini diharapkan setiap siswa mampu mengikuti 

kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia Usaha 

ataupun di dunia Industri agar siswa-siswi tersebut dapat mencapai serta 

mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta agar siswa – siswi 

tersebut mampu menunjukan kinerjanya secara maksimal apa yang telah 

dilakukannya selama berada di dunia Usaha atau dunia Industri sehingga mampu 

membuat dirinya diperhitungkan di dunia usaha atau dunia industri. Praktek kerja 

industri memberikan dan sekaligus mengajarkan kepada anak didik akan dan 

bagaimana kehidupan di dunia kerja. disamping ajang uji coba ilmu yang ia 

pelajari. melalui Praktek kerja industri siswa diharapkan mampu memahami 

tentang bagaimana tata dan aturan di dunia industri/usaha, sehingga ketika ia 

nantinya tamat ia sudah benar-benar siap bekerja baik secara keilmuan maupun 

secara kejiwaan dan mental (Sofyan, 1992:25) 
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Secara umum pelaksanan program Praktik Kerja Industri ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keeampilan peserta didik di bidang pariwisarta, 

penyesuain diri dengan iklim dunia kerja yang sesungguhnya. Setelah peserta 

didik melaksanakan program Praktik Kerja Industri diharapkan memperoleh 

pengalaman yang mencakup tinjauan tentang perusahaan kegiatan kegiatan 

praktik yang berhubungan langsung dengan travel, mempersiapkan diri untuk 

mampu belajar secara mandiri, bekarja dalam satu 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 datang, manakala peserta 

didik sesudah tamat dapat memasuki dunia kerja tidak akan mengalami keraguan 

maupun memiliki rasa tidak percaya diri. Strategi ini dilandasi teori John Dewey 

yakni, mendefinisikan pendidikan sebagai penuntun secara intelegensia terhadap 

pengembangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang melekat pada kebiasaan 

pengalaman. Jika dielaborasi lebih lanjut, pemikiran di atas dapat diartikan bahwa 

untuk dapat tertarik pada sesuatu hendaknya terlibat dalam transaksi yakni dengan 

mengalami. Tesis ini berlaku baik pada anak maupun berbagai bentuk organisme 

lain. Pengalaman adalah suatu proses yang bergerak terus menerus dari suatu 

tahap ke tahapan rekonstruksi sebagaimana problem baru mendorong inteligensi 

untuk memformulasikan usulan-usulan baru untuk bertindak (Slameto,2005:43) 

 

Menurut John Dewey dalam Experience and EducationTahun 2007, pendidikan 

merupakan persiapan. Dengan demikian pendidikan merupakan suatu rekonstruksi 

pengalaman, langkah ke depan, untuk persiapan berikutnya. Anak-anak dididik 
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untuk menjadi warganegara (citizenship), untuk kejuruan (vocational), untuk 

pariwisata (leisure); mereka diajar membaca, berhitung, geografi, karena akan 

berguna untuk mereka dalam hidupnya. 

 

2.2.2 Tujuan Praktek kerja industri  

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 mendefinisikan Praktek kerja industri 

merupakan salah satu upaya mewujudkan link and match antara kesiapan peserta 

didik dengan kebutuhan industri, oleh sebab itu diadakannya Praktek kerja 

industri memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah; 

2) Membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa-siswi Praktek kerja 

industri; 

3) Melatih siswa untuk berkomunikasi/ berinteraksi secara profesional di 

dunia kerja yang sebenarnya; 

4) Membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa-siswi Praktek kerja 

industri; 

5) Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki 

oleh siswa-siswi Praktek kerja industri sesuai bidang masing-masing; 

6) Menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat 

dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari; 

7) Menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri 

maupun dunia usaha. 

 

Menurut Wena (1996:227) bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

dengan pendekatan sistem ganda bertujuan untuk 1) Menghasilkan tenaga 
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kerja yang memiliki keahlian profesional , yaitu tenaga kerja yang memiliki 

tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan 

tuntutan lapangan kerja. 2) Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan 

kesepadanan (link and match) antara lembaga pendidikan pelatihan kejuruan 

dan dunia kerja. 3) Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan 

tenaga kerja berkualitas dan profesional. 4) Memberi pengakuan dan 

penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai proses dari pendidikan. 

 

2.2.3 Manfaat Praktek kerja industri  

Secara umum Praktek kerja industri dapat memberi gambaran kepada siswa/i pada 

saat bekerja, baik itu disuatu perusahaan ataupun disuatu lembaga instansi 

sehingga Praktek kerja industri memberikan manfaat baik bagi siswa atau bagi 

industri itu sendiri. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang manfaat 

praktek kerja industri adalah sebagai berikut:  

a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu 

tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan 

semangat kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 

b. Memperkokoh hubungan sekolah dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha. 

c. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas. 

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan. 

e. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan 

tuntutan zaman di era Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

 

2.2.4 Fungsi Pembimbingan Praktek kerja industri 

Aturan yang sudah ditetapkan pihak sekolah terkait dengan kegiatan Praktek 

kerja industri adalah menetapkan guru pembimbing Praktek kerja industri yang 

memiliki fungsi sebagai berikut: 
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1. Fungsi Guru Pembimbing 

a. Guru Pembimbing berasal dari sekolah dan ditentukan oleh sekolah. 

Untuk mencapai tujuan Praktek kerja industri diharapkan Guru 

Pembimbing dapat melakukan hal-hal dengan baik. 

b. Memberikan arahan/petunjuk kepada siswa-siswi yang akan 

melaksanakana Praktek kerja industri. 

c. Mengantarkan serta menyerahkan siswa-siswi pada hari pertama ke 

perusahaan/instansi dan membuat program yang harus diikuti 

siswa-siswi dengan pembimbingan lapangan. 

d. Memberi petunjuk tentang tata cara penulisan laporan. 

e. Memberikan supervisi pelaksanaan praktek kerja industri bagi siswa-

siswi yang dibimbing.  

f. Mendiskusikan dengan pembimbingan lapangan dan pimpinan 

perusahaan jika memungkinkan tentang pelaksanaan dan cara 

peningkatan mutu hasil praktek kerja industri. 

g. Membimbing, menandatangani dan menguji laporan Praktek kerja 

industri siswa. 

h. Memberikan nilai laporan siswa berdasarkan nilai Pembimbing 

lapangan dan guru pembimbing sendiri. 

1) Fungsi Pembimbing Lapangan 

Pembimbing Lapangan berasal dari perusahaan/instansi di lokasi Praktek 

kerja industri yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. Mutu Praktek kerja 

industri banyak tergantung kepada banyaknya informasi yang diberikan oleh 

pembimbing, Untuk itu pembimbing dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 



31 

 

a. Merumuskan secara terperinci program yang akan dilaksanakan siswa. 

b. Memberikan bimbingan terhadap siswa dalam melaksanakan praktik. 

c. Mengawasi Pelaksanaan dan memberikan teguran atau peringatan. 

d. Mengesahkan laporan kegiatan harian siswa 

e. Menilai perkerjaan siswa dengan mengisi format penilaian yang telah 

diberikan. 

f. Mengirimkan hasil penilaian ke SMK Negeri 3 Bandar Lampung 

khususnya ketua program keahlian usaha perjalanan wisata melalui 

guru pembimbing yang melakukan tugas monitoring dan penarikan 

siswa yang melaksanakan praktik kerja industri. 

 

2.2.5 Tata Tertib Praktik Kerja Industri Praktek kerja industri 

Untuk tercapainya program Praktek kerja industri ini sesuai dengan tujuan 

yang telah digariskan, maka: 

1. Siswa diharuskan: 

 

a) Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam perusahaan atau 

tempat melaksanakan program Praktek kerja industri. 

b) Berada ditempat praktik 15 merit sebelum praktik dimulai, berlaku 

sopan, jujur, bertanggung jawab, berinisiatif, kreatif terhadap tugas-

tugas yang diberikan dalam praktik. 

c) Memakai pakaian seragam sekolah, dan dalam keadaan tertentu 

memakai pakaian praktik. Tidak dibenarkan memakai pakaian bebas. 

d) Memberi salam pada waktu datang dan memohon diri pada waktu 

akan pulang.  

e) Memberitahukan kepada pimpinan pembimbing lapangan jika 
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berhalangan hadir atau bermaksud untuk meninggalkan tempat praktik. 

f) Membicarakan dengan segera kepada pembimbing lapangan, Ketua 

kolompok atau petugas yang ditunjuk apabila mengalami kesulitan. 

g) Mentaati peraturan dalam penggunaan peralatan dan bahan yang dipakai 

dalam praktik 

h) Melaporkan dengan segera kepada yang berwenang bila terjadi 

kerusakan/salah dalam pelaksanaan praktik. 

i) Membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti 

semula setelah melakukan praktik. 

2. Siswa dilarang: 

a) Merokok ditempat praktik. 

b) Menerima tamu pribadi sewaktu melaksanakan praktik. 

c) Mempergunakan pesawat telepon atau peralatan lainnya tanpa seijin 

perusahaan. 

d) Pindah tempat kegiatan praktik kecuali atas perintah yang berwenang 

dalam mengatur  kegiatan praktik. 

3. Siswi dilarang: 

a) Memakai tata rias muka 

b) Memakai rok mini 

c) Memakai sepatu bertumit tinggi 

d) Memakai perhiasan yang menyolok 

4. Bentuk sanksi 

 

Pelanggaran-pelanggaran tata tertib Praktek kerja industri ini, akan dikenakan 

sanksi sebagai berikut: 
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a) Peringatan secara lisan 

b) Peringatan secara tertulis 

c) Penggagalan Praktek kerja industri (dinyatakan tidak lulus program 

Praktek kerja industri). 

d) Dikeluarkan sekolah. 

e) Melaporkan dengan segera kepada yang berwenang bila terjadi 

kerusakan/salah dalam pelaksanaan praktik. 

f) Membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti 

semula setelah melakukan praktik. 

 

2.2.6 Manfaat Praktek kerja industri 

Kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia industri banyak manfaatnya 

karena prinsipnya adalah saling membantu, saling mengisi, dan saling 

melengkapi untuk keuntungan bersama. Sulaiman (1993:20) bahwa manfaat 

bagi pendidikan, dunia industri dan siswa adalah: 

1) Manfaat bagi Sekolah, memberikan beberapa keuntungan antara lain: 

a. Tujuan Pendidikan untuk memberikan keahlian profesional bagi siswa 

lebih terjamin pencapaiannya  

b. Tanggung jawab pendidikan menjadi ringan, 

c. Terdapat kesesuaian antara program pendidikan dan kebutuhan 

lapangan kerja (sesuai dengan prinsip link and match).  

d. Memberi kepuasan bagi sekolah karena tamatannya lebih terjamin 

memperoleh bekal yang bermakna.  

2) Manfaat bagi Perusahaan 

Penyelenggaraan Pendidikan Praktek kerja industri memberi keuntungan 
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nyata bagi industri /dunia jasa, antara lain: 

a. Perusahaan dapat mengenal persis kualitas peserta. didik yang belajar dan 

bekerja di perusahaannya. Kalau perusahaan menilai orang tersebut dapat 

menjadi aset, direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut,  

b. Pada umumnya siswa ikut dalam proses produksi secara aktif, sehingga 

pada batas-batas tertentu selama pendidikan, peserta didik adalah 

tenaga kerja dapat memberikan keuntungan. 

c. Selama proses pendidikan melalui kerja di dunia usaha siswa lebih 

mudah diatur dalam disiplin. 

d. Perusahaan dapat memberikan tugas kepada siswa untuk mencari ilmu 

pengetahuan dan teknologi (dari sekolah) demi kepentingan khusus 

perusahaan. 

e. Memberikan kepuasan bagi dunia usaha karena diakui ikut serta 

menentukan masa depan bangsa melalui pendidikan sistem ganda. 

3) Manfaat bagi Siswa 

a. Hasil belajar siswa akan lebih bermakna karena memiliki keahlian 

profesional sebagai bekal untuk meningkatkan taraf  hidupnya. 

b. Lead-time untuk mencapai keahlian profesional menjadi lebih singkat. 

Setelah tamat sekolah tidak memerlukan waktu latihan lanjutan lagi 

untuk mencapai tingkat keahlian siap pakai. 

c. Keahlian yang diperoleh melalui Praktek kerja industri dapat 

mengangkat harga dan rasa percaya diri tamatan. 

 

Tahap awal pelaksanaan Praktek kerja industri pada SMK dimulai pada 

tahun 2002, pada sejumlah SMK tertentu yang ditunjuk oleh Depdikbud (Dalam 
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hal ini oleh Dikmenjur). Pelaksanaan pada sejumlah sekolah yang terbatas ini, 

diharapkan akan dapat memberi masukan pemantapan Praktek kerja industri 

itu sendiri. Penunjukkan SMK yang akan melaksanakan Praktek kerja industri 

didasarkan pada pertimbangan pemetaan  SMK sehingga menjangkau 

kemungkinan semua daerah tingkat II SMK yang telah menunjukan keberhasilan 

dalam pengembangan program PSS (pengembangan sekolah seutuhnya), 

kerjasama industri pasangan kehandalan manajemen industri yang bersangkutan 

yang diyakini mampu melaksanakan Praktek kerja industri. 

 

2.3 Manajemen Praktek kerja industri  

2.3.1 Pengertian Manajemen 

Menurut George R. Terry Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian 

untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber 

daya lainnya. Manajemen adalah Pengkoordinasian untuk semua sumber-sumber 

melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan di dalam ketertiban untuk tujuan (Hasibuan, 2007:2-3). Manajemen 

meliputi empat hal pokok yaitu, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian 

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

 

2.3.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Praktek kerja industri  

Hampir di setiap 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 
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dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Fungsi-fungsi manajemen Praktek 

kerja industri adalah sebagai berikut:  

a.  Perencanaan Praktek kerja industri  

Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara 

terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Dalam 

konteks pembelajaran perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunnan 

materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau 

metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 

dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan (Majid, 

2005:17). PP RI no. 19 th. 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 

menjelaskan bahwa; ”Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar” (PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan). Sebagai 

perencana, guru hendaknya dapat mendiaknosa kebutuhan para siswa sebagai 

subyek belajar, merumuskan tujuan kegiatan proses pembelajaran dan 

menetapkan strategi pengajaran yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang 

telah dirumuskan (Majid, 2005:91).  

 

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 
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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 dicapai, dan 4) menyangkut masa depan dalam kurun waktu 

tertentu. Di dalam 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 belajar mengajar di Sekolah 

maupun di Institusi Pasangan (Industri) antara lain: 

a. 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 Instruktur merupakan tenaga pembimbing dari dunia 
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kerja yang bertugas membimbing, mengarahkan, membina, memotivasi 

peserta didik yang melaksanakan praktik kerja industri agar peserta didik 

memiliki sikap profesional. 

b. Peserta didik, sebelum melaksanakan praktik kerja industri hendaknya 

telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga 

disamping mereka dapat memperoleh pengalaman nyata/keterampilan, 

mereka juga mampu memberikan kontribusi kepada Institusi Pasangan. 

c. 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. 

d. 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. 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 ajamya 

berulang-ulang. Dengan demikian, optimalisasi pelayanan belajar terhadap 

peserta didik dapat terjadi dengan bahan ajar. Jadi, keberadaan bahan ajar 

http://terdokumentasi.la/
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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. 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) 

e. 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. 

f. Jadwal, merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan baik di sekolah 

maupun di Institusi pasangan mengenai siapa, apa dan dimana kegiatan 

tersebut berlangsung. 

g. 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. 

h. Perangkat administrasi pendukung kegiatan pembelajaran yang akan 
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digunakan di Institusi pasangan, baik berupa: a). Jumal Peserta didik, b). 

modul pembelajaran normatif dan adaptif, c). administrasi program 

kepesertadidikan 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.  

i. Pembiayaan meliputi capital cost dan operating cost  pelaksanaan praktek 

kerja industri. 

 

Perencanaan Praktik Kerja Industri ini melibatkan beberapa pihak yaitu sekolah, 

siswa, orang tua siswa, dan institusi pasangan (Dunia Usaha Dunia industri). 

Perencanaan Praktek kerja industri ini meliputi a) Tujuan Praktik Kerja Industri. 

b) Metode Praktik Kerja Industri c) Pendapatan siswa peserta Praktik Kerja 

Industri. d) Sosialisasi Praktik Kerja industri kepada orang tua dan guru. e) Materi 

Praktik Kerja Industri Mengorganisasian Praktik Kerja Industri. Pengorganisasian 

Praktik Kerja Industri adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan sumber 

daya yang ada di sekolah dan di institusi pasangan (Dunia Usaha Dunia industri). 

Pengorganisasian Praktik Kerja Industri ini meliputi: a) Tenaga 

pengajar/pembimbing dari pihak sekolah. b) Tenaga instruktur dari pihak dunia 

Usaha/Dunia industri, c) penempatan siswa Penyelenggaraan Praktik Kerja 

Industri.  

 

Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri meliputi : a) Model Penyelenggaraan 

Praktik Kerja Industri. b) Metode Pembelajaran. c) Standar Profesi Pengawasan 

Praktik Kerja Industri. Pelaksanaan Praktek kerja industri tidak bisa lepas dari 
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pengawasan pelaksanaan Praktek kerja industri itu sendiri, karena untuk 

menjamin mutu Praktek kerja industri diperiukannya pelaksanaan pengawasan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan ini meliputi : (a) Kontrol 

keselamatan kerja (b) Bimbingan dan monitoring dari pihak sekolah. (c) Penilaian 

hasil belajar dan keahlian. (d) Sertifikasi. (e) Evaluasi. 

b.   Pengorganisasian Praktek kerja industri 

Pengorganisasian merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah tahap 

perencanaan dilakukan. Banyak pendapat mengatakan bahwa pengorganisasian 

merupakan hal yang sangat penting agar tujuan dari suatu organsiasi atau kegiatan 

dapat berjalan dengan baik. Salah satu pendapat tersebut diantaranya : 

 

“Pengorganisasian ( Organizing ) adalah fungsi kedua dalam Manajemen. 

Organizing adalah proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai 

dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil 

dari pengorganisasian itu berupa struktur organisasi”. 

https://hakikatbisnis.blogspot.co.id 

Pengertian pengorganisasian lainya adalah Merupakan suatu tindakan atau 

kegiatan menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam 

suatu kelompok orang atau badan atau organisasi untuk bekerja secara bersama-

sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, baik untuk tujuan 

pribadi atau tujuan kelompok dan organisasi (https://lova241smk.wordpress.com) 

Pengorganisasian merupakan upaya pihak sekolah untuk dapat mengumpulkan 

seluruh potensi yang ada baik itu internal seperti kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, ketua program keahlian, dewan guru, tata usaha dan peserta didik, dan 

dari eksternal seperti komite sekolah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk 
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dapat duduk bersama untuk mencapai tujuan bersama , khususnya tujuan kegiatan 

praktek kerja industri sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 

29 Tahun 1990 mendefinisikan Praktek kerja industri merupakan salah satu upaya 

mewujudkan link and match antara kesiapan peserta didik dengan kebutuhan 

industri. 

 

Setiap tujuan disebuah organisasi dan institusi  pasti ingin dicapai, dan untuk 

meraih hal tersebut, pengorganisasian sangat berperan penting. Dalam sebuah 

organisasi dan institusi, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan 

organisasi atau struktur organisasi, setelah itu baru dipecah menjadi beberapa 

jabatan. Disinilah letak salah satu prinsip Manajemen yang membagi setiap tugas 

dan tanggung jawab dalam sebuah perusahaan yang dibebankan pada semua 

anggota organisasi menurut skill dan kemampuan masing-masing individu. 

 

c.   Pelaksanaan Praktek kerja industry 

 

Pelaksanaan Praktek kerja industri merupakan proses berlangsungnya belajar 

mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan 

pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan 

bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam 

fungsi pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dan kepemimpinan 

pembelajaran yang dilakukan guru di kelas dan pengelolaan peserta didik. Selain 

itu juga memuat kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kepala sekolah 

seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus 

dilakukan guru, juga menyangkut fungsi-fungsi manajemen lainnya. 

Penyelenggaraan praktik kerja industri secara umum bertujuan untuk 

menjawab tantangan industri, secara rinci praktik kerja industri bertujuan : 1) 
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menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional, yaitu tenaga 

kerja yang memiliki tingkat kemampuan kompetensi, dan etos kerja yang sesuai 

dengan tuntutan lapangan kerja, 2) meningkatkan dan memperkokoh 

keterkaitandan kesepadanan antara pembelajaran kejuruan dan dunia kerja, 3) 

meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan 4) pengakuan dan penghargaan 

terhadappengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (Sidi,IJ  2001: 

128). 

 

 

Syaratkan 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, (Sidi,IJ  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. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembelajaran 

mencakup dua hal yaitu, pengelolaan kelas dan peserta didik serta pengelolaan 

guru. Dua hal tersebut secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:  
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a) Pengelolaan kelas dan peserta didik  

Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas yang 

ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif 

mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah, 2000:173). Berkenaan dengan 

pengelolaan kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, 

yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu 

ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, 

penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan 

dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana 

dalam pembelajaran (Majid, 2007:165). 

b) Pengelolaan Guru  

Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah 

bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan 

dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk 

menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai 

manajer di dalam kelas. Guru adalah orang yang bertugas membantu murid 

untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. Guru sebagai salah satu komponen dalam 

kegiatan belajar mengajar (KBM), memiliki posisi sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, 

mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus 

dapat menempatkan diri dan menciptakan suasana kondusif, yang 
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bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. 

(Djamarah, 2000:173) 

 

Pengaturan pelaksanaan Praktek kerja industri dilakukan dengan 

mempertimbangkan dunia kerja atau industri untuk untuk dapat menerima 

siswa serta jadwal praktik sesuai dengan kondisi setempat.  Praktek kerja 

industri memerlukan perencanaan secara tepat oleh pihak sekolah dan pihak 

industri agar dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.  Program Praktek 

kerja industri yang dilaksanakan di industri/ perusahaan, menurut Dikmenjur 

(2008) meliputi:  1) Praktik dasar kejuruan, dapat dilaksanakan sebagian di 

sekolah, dan sebagian lainnya di industri, apabila industri memiliki fasilitas 

pelatihannya. Apabila industri tidak memiliki fasilitas pelatihan, maka 

kegiatan praktik dasar kejuruan sepenuhnya dilakukan di sekolah. 2) Praktik 

keahlian produktip, dilaksanakan di industri dalam bentuk "on job training" 

berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa (pekerjaan 

sesungguhnya) di industri / perusahaan sesuai program keahliannya. 3) Aturan 

program yang terdapat pada peraturan nomor 1 dan 2 harus disepakati oleh 

ketua pihak  pada awal program. 

 

Menurut Soewarni dan Wena (1996:228), proses pelaksanaan PraktikKerja 

Industri Praktek kerja industri dilakukan oleh siswa diindustri, baik berupa industr 

besar, menengah, maupun industri kecil atau industri rumah tangga. Dalam 

pelaksanaan Praktik Kerja Industri ini, proses langkah-langkah pelaksanaan praktik 

harus tetap mengacu pada desain pembelajaran yang telah ditetapkan. Disamping 

itu, pelaksanaan praktik kerja industri dapat berupa " day release" atau berupa 
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"block release" atau kombinasi keduanya. Dalam penyelenggaraan day release 

waktu belajar dalam satu minggu, digunakan beberapa hari di industri 

tergantung kesepakatan antara pihak sekolah dan pihak industri. Sedangkan 

dalam pelaksanaan yang menggunakan block release waktu belajar dibagi pada 

hitungan bulan dan semester.  

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan program Praktik Kerja Industri 

ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dibidang 

tehnologi, penyesuaian diri dengan situasi yang sebenarnya, 

mengumpulkan informasi dan menulis laporan yang berkaitan langsung dengan 

tujuan khusus Setelah siswa melaksanakan program Praktik kerja Industri  

secara khusus siswa diharapkan memperoleh pengalaman yang mencakup 

tinjauan tentang perusahan dan kegiatan-kegiatan praktik yang berhubungan 

langsung dengan tehnologi baik perencanaan, pengorganisasian maupun 

pelaksanaan dan operasionalnya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan Praktek kerja industri bisa berhasil apabila tahapan-

tahapan tersebut terlaksana dengan baik. Dengan pembagian tugas tersebut maka 

pekerjaan menjadi ringan. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen itu sendiri 

yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. 

 

d.   Evaluasi Praktek kerja industri 

Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu “evaluation”. Menurut Wand dan 

Gerald W. Brown evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui 

berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah 
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diajarkan oleh guru (Hamalik, 2008:156). Evaluasi merupakan suatu upaya untuk 

mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang 

telah diajarkan oleh guru. Evaluasi Praktek kerja industri mencakup evaluasi hasil 

belajar dan evaluasi proses Praktek kerja industri. Evaluasi hasil belajar 

menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi Praktek 

kerja industri merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang 

keefektifan proses Praktek kerja industri dalam membantu siswa mencapai tujuan 

pengajaran secara optimal. Dengan demikian evaluasi hasil belajar menetapkan 

baik buruknya hasil dari kegiatan Praktek kerja industri. Sedangkan evaluasi 

Praktek kerja industri menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan Praktek 

kerja industri.  

a) Evaluasi Hasil Praktek kerja industri 

Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar 

siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar hasil 

belajar, tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan Praktek kerja industri, 

dimana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala 

nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Apabila tujuan utama kegiatan 

evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi maka hasilnya dapat difungsikan 

untuk berbagai keperluan tertentu (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 

tentang standar proses). Adapun langkah-langkah evaluasi hasil Praktek 

kerja industri meliputi: 
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1. Evaluasi Formatif  

Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang 

dilakukan pada akhir pembahasan setiap akhir pembahasan suatu pokok 

bahasan. Evaluasi ini yakni diselenggarakan pada saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar, yang diselenggarakan secara periodik, isinya 

mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan.  

2. Evaluasi Sumatif  

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh guru 

setelah jangka waktu tertentu pada akhir semesteran. Penilaian sumatif 

berguna untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar pada 

siswa, yang dipakai sebagai masukan utama untuk menentukan nilai 

rapor akhir semester (Suryobroto, 2009:53) 

b) Evaluasi Proses Praktek kerja industri 

 Evaluasi proses Praktek kerja industri yakni untuk menentukan kualitas dari 

suatu program Praktek kerja industri secara keseluruhan yakni dari mulai 

tahap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil Praktek kerja 

industri. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam 

proses Praktek kerja industri. Evaluasi proses Praktek kerja industri 

diselenggarakan dengan cara:  

1)  Membandingkan proses Praktek kerja industri yang dilaksanakan guru 

dengan standar proses.  

2)  Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses Praktek kerja industri 

sesuai dengan kompetensi guru.  
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 Sebagai implikasi dari evaluasi proses Praktek kerja industri yang dilakukan 

guru maupun kepala sekolah dapat dijadikan umpan balik untuk program 

Praktek kerja industri selanjutnya. Jadi evaluasi pada program Praktek kerja 

industri menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 

a.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana. 

b. Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan 

tindakan koreksi, menyusun standar  praktek kerja industri dan sasaran. 

c. Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-

penyimpangan baik institusional satuan pendidikan maupun proses 

praktek kerja industri 

 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Pembelajaran berbasis di dunia kerja mengarahkan siswa dapat meningkatkan 

kompetensi melalui dunia kerja. Pembelajaran di dunia kerja ini, siswa harus 

melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan persyaratan kompetensi yang 

dibutuhkan dunia kerja. Proses pembelajaran di dunia kerja diselengarakan 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan Praktek kerja industri. Penerapan 

kebijakan Praktek kerja industri tersebut menganbarkan perubahan mendasar dari 

model penyelenggaraan pendidikan sebelunnya schooling syestem ke arah sistem 

ganda (dual responsibility), dimana perusahaan atau institusi kerja lainya menjadi 

Institusi Pasangan (IP) dari SMK.  

 

Penelitian ini dilakukan pada SMK Negeri 3 Bandar Lampung di Jalan Cut Mutia 

No 21 Sumur Batu Bandar Lampung yang mempunyai 5 program keahlian 

keahlian yaitu: jasa boga, busana butik, kecantikan kulit dan rambut, akademi 
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perhotelan dan usaha perjalanan wisata, dalam penelitian dikhususkan pada 

program keahlian usaha perjalanan wisata. Kerja sama SMK negeri 3 Bandar 

Lampung dengan program praktik kerja industri usaha travel yang ada di Bandar 

Lampung setiap travel terdiri dari dua siswa praktik. Alasan peneliti memilih 

Usaha Perjalanan Wisata keunikannya (1) peserta didik sebelum lulus sebagian 

besar sudah di pesan oleh dunia jasa. (2) Peserta didik sering mengikuti lomba 

lomba LKS tingkat Nasional (3) kinerja yang baik mendasari SMK Negeri 3 

menjadi sekolah Rintisan SMK bertarap Internasional yang telah menerima 

sertifikat SMM ISO 9001:2008 sekaligus untuk SMK pariwisata se Bandar 

Lampung. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

selama ini belum ada yang melakukan penelitian di bidang Praktek kerja industri 

khususnya pembelajaran usaha perjalanan wisata kelas XI kondisi tersebut 

sebagai peran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga 

diharapkan para lulusan dapat bekerja didunia jasa sesuai dengan keterampilan 

yang diperoleh di SMK serta dapat menghidupi dirinya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini akan mendeskripsikan Proses 

Perencanaan, Pengorganisasian Pelaksanaan dan Evaluasi praktek kerja industri 

dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi baik di internal sekolah maupun 

eksternal   :  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1    Latar Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi manajemen program 

keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW) praktik kerja industri di sekolah dengan 

mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara 

menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti yang ada di lapangan dan 

menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian 

dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai implementasi manajemen 

program keahlian usaha perjalanan wisata Praktek kerja industri di SMK Negeri 3 

Bandar Lampung objek dalam penelitian ini adalah tentang implementasi Praktek 

kerja industri yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, 

sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan siswa yang 

melakukan Praktek kerja industri. Lokasi penelitian dilakukan di SMK Negeri 3 

Bandar Lampung di Jalan Cut Mutia No 21 Bandar Lampung yang mempunyai 5 

program keahlian keahlian yaitu: jasa boga, busana butik, kecantikan kulit dan 

rambut, akademi perhotelan dan usaha perjalanan wisata. 
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3.2    Pendekatan dan Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang 

bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang 

dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dalam 

hal ini, penelitian yang gunakan oleh peneliti yaitu lebih kepada penelitian yang 

bersifat diskriptif (descriptive research) dalam artian suatu penelitian yang lebih 

memprioritaskan pada gambaran kejadian-kejadian yang ada yang berlangsung 

pada saat ini atau saat yang lampau (Moloeng, 2014:11) . 

 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, pandangan, motivasi, tindakan sehari hari, 

secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

(naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moloeng, 2014:26). Pendekatan ini digunakan karena 

data yang diperoleh adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan 

dari orang-orang serta berupa dokumen atau perilaku yang diamati.Secara garis 

besar penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode interview dan 

pengamatan atau observasi. Peneliti melakukan interview atau wawancara untuk 

memperoleh data kemudian dilanjutkan dengan pengamatan sehingga dihasilkan 

data yang akurat. Data yang dihasilkan dari wawancara dan pengamatan ditelaah 

dan dikaji secara mendalam, diverifikasi dan ahirnya diuraikan kesimpulan. 
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3.3     Kehadiran Peneliti 

Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai 

pengumpul data dan  kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung 

dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui secara lansung pihak-pihak 

yang mungkin bisa memberikan informasi atau data seperti halnya kepala sekolah, 

guru guru dan beberapa siswa sebagai sampel untuk memperoleh data keadaan 

siswa. Dalam melakukan penelitian peneliti bertindak sebagai pengamat penuh 

dan keadaan atau status peneliti diketahui oleh informan.  

 

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan 

kevalidan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan 

semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-

sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan kehadiran ditempat 

penelitian untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang valid. 

 

3.4     Sumber Data 

Dalam hal ini Arikunto (2004:23). membagi data menjadi tiga kelompok besar 

yang pertama yaitu person atau sumber data yang berupa kompetensi terhadap 

masalah yang diteliti, yang kedua yaitu place atau tempat dan alat yang digunakan 

dalam penelitian, atau kinerja dan aktifitas yang ada di dalamnya dan yang ketiga 

yaitu paper atau data yang bersumber dari dokumen (Rosidi, 2006:22). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa person atau responden 

sebagai informan. Penentuan informan meliputi 3 aspek terkait yakni Pihak 

institusi pendidikan, siswa dan pihak DUDI. Data paper juga digunakan sebagai 
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pelengkap berupa data-data hasil praktek kerja industri yang sudah tercatat dan 

terdokumentasi selama pelaksanaan Praktek kerja industri. 

 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Moeloeng, 2013:90). Untuk menentukan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju  yaitu menelusuri 

terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Informan 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi : 

1. Informan Kunci (Key Informan) 

A. Kepala Sekolah 

B. Wakil Kepala Sekolah 

C. Guru 

D. Siswa (Murid) 

E. Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) 

2. Informan Pendukung 

Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Sebagian siswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang 

berjumlah 10 siswa  

b. Sebagian informan yang mewakili DUDI  

 

Selain informan pendukung, penulis juga menggunakan sumber data yang berupa 

place atau paper untuk mendukung data yang bersumber dari person atau 

responden. Setelah memperoleh data dari informan peneliti melakukan member 

chek atau pencocokan data yang didapatkan dari beberapa sumber sehingga data 

lebih valid dan lebih objektif. 
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3.5     Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, menggunakan beberapa prosedur yaitu: 

1. Observasi  

Observasi menurut Moloeng (2014:176) adalah pengamatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang 

diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi 

terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi 

nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, 

peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik 

pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan 

mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati 

kegiatan-kegiatan praktek kerja industri, sehingga peneliti dapat menentukan 

informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, 

alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk 

mendapatkan informasi. 

2. Wawancara  

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan 

kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (indepth 

interview). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, 

ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian 

besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Moloeng, 2016:186). 
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Guna menghindari kehilangan informasi, peneliti meminta ijin kepada 

informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum wawancara, peneliti 

memberikan gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai 

topik penelitian. Peneliti harus memperhatikan cara-cara sebagai berikut : 

a.  Menghindari kata yang memiliki arti ganda, atau yang bersifat ambiguitas.  

b.  Menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan 

khusus. pertanyaan panjang dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru. 

c.  Mengajukan pertanyaan konkrit dengan acuan waktudan tempat yang jelas.  

d.  Mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman konkrit si responden.  

e.  Menyebutkan semua alternatif atau sama sekali tidak menyebutkan. 

3.  Dokumentasi  

Dokumen menurut Sugiyono (2009:240), merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, 

serta data-data mengenai informan yang didapatkan Hasil penelitian dari 

observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila 

didukung oleh foto-foto 

 

3.6    Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama peneliti di lapangan, 

dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Hamidi (2004:97), menyatakan 

bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan sampai hasil penelitian. 

 

Data yang telah terhimpun diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan 

pendekatan analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta khusus, peristiwa yang 
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konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik 

generalisasi yang mempunyai sifat umum. Selanjutnya menggunakan analisa data 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan tiga jenis kegiatan, yaitu; 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu 

yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data 

dalam bentuk yang sejajar (Hamidi, 2004:98). Model analisis ini digambarkan : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Interaksi Analisis Data (Milles Huberman, 1992) 

 

Alur pertama adalah 1) reduksi data, merupakan kegiatan pemilihan, pemilahan, 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan. Reduksi 

data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir 

penelitian. Sejak tahap ini analisa data sudah dilaksanakan karena reduksi data 

juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data. 2) Alur kedua 

adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan secara sistematis 

dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah difahami makna yang 

terkandung di dalamnya. Alur ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi 

dari semua kumpulan makna setiap kategori, peneliti berusaha mencari makna 

esensial dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus 
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penelitian. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk masing-masing fokus tersebut, 

tetapi dalam suatu kerangka yang sifatnya komprehensif. 

 

Pada saat itulah dilakukan pencatatan dan tanya jawab dengan informan. Dari 

informasi yang diterima tersebut seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan 

baru, baik pada saat wawancara berlangsung maupun sudah berakhir atau disebut 

proses wawancara mendata. Setelah data dilacak, diperdalam dan diuji 

kebenarannya, selanjutnya dicari maknanya berdasarkan kajian kritik yang 

digunakan, dengan cara pemilihan, pemilahan, dan penganalisaan data. Langkah 

selanjutnya data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk teks 

naratif sesuai dengan karakter masing-masing. Terakhir, dicari makna yang paling 

esensial dari masing-masing tema berupa fokus penelitian yang dituangkan dalam 

kesimpulan. Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang 

kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain 

penelitian.Analisis Domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh 

gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. 

Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan 

minitour. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai 

pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan 

memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat 

diketahui struktur internalnya. 

 

3.7     Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 

lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 
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penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan 

member check (Sugiyono, 2009:270). Studi ini menggunakan penelitian 

pendekatan kualitif. (Yin, 2003:41), mengajukan empat kriteria keabsahan dan 

keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Keabsahan Konstruk (Construct validity) 

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang 

berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini 

juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu 

caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut 

Patton (dalam Soendari, 2012) ada 4 macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu: 

a. Triangulasi data  

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari 

satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

b. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus 

bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan 

masukan terhadap hasil pengumpulan data. 
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c. Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai 

teori telah dijelaskan pada bab II yang terdiri dari teori tentang 

manajemen, praktek kerja industri, dan program keahlian usaha perjalanan 

wisata. 

d. Triangulasi metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi 

pada saat wawancara dilakukan. 

2. Keabsahan Internal (Internal validity) 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang 

tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah 

dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun 

telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya 

kesimpulan lain yang berbeda. 

3. Keajegan (Reabilitas)  

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian 

berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian 

yang sama. Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan 

peneliti selanjutnya memeperoleh hasil yang sama apabila penelitian 
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dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menujukan bahwa 

konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain 

penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data. 

 

3.8     Tahap-tahap Penelitian 

Adapun tahap-tahap penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:  

a. Tahap persiapan dengan kegiatan; (1) mencari isu-isu yang unik untuk 

dijadikan topik penelitian, (2) mengkaji literatur-literatur yang relevan 

dengan topik, (3) menyusun ide-ide pokok, (4) berkonsultasi dengani 

pembimbing, (5) melaksanakan seminar proposal penelitian (6) melakukan 

perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu pada proposal penelitian.  

b. Tahap eksplorasi umum kegiatan; (1) mengurus perizinan, (2) eksplorasi 

pada SMK Negeri 3 Bandar Lampung yang dijadikan subjek penelitian, (3) 

mengkaji literatur untuk menerapkan fokus penelitian, (4) berkonsultasi 

secara berkelanjutan dengan pembimbing, (5) mengadakan penelitian 

dilapangan pada bulan April hingga Mei 2016.  

c. Tahap eksplorasi terfokus mencakup; (1) tahap pengumpulan data, melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi (format observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terlampir), (2) pengumpulan dan analisis data secara bersama-

sama, (3) melakukan pengecekan hasil dan temuan penelitian, (4) menulis 

laporan hasil penelitian sambil berkonsultasi dengan pembimbing (5) 

melaksanakan seminar hasil penelitian (6) melakukan perbaikan pada 

laporan hasil penelitian, (7) Setelah perbaikan disetujui, mendaftar ujian 

tesis dan ujian tesis sebagai persyaratan penyelesaian program pendidikan 

Magister Manajemen Pendidikan di Pascasarjana FKIP Unila  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI  DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik   

kesimpulan sebagai berikut : 

 5.1.1   Perencanaan Praktik Kerja Industri 

Perencanaan program praktik kerja industri yang dilakukan oleh SMK 

Negeri 3 Bandar Lampung  melibatkan dan memberdayakan unsur-unsur 

yang terkait dalam yang terkait dalam kegiatan praktik kerja industri baik 

dari internal sekolah seperti guru normatif dan adaptif, siswa dan tenaga 

kependidikan. Guru normatif dan adaptif tidak diberi tugas untuk tetap 

melakukan proses belajar ke siswa. Penugasan tentang mata pelajaran 

normatif dan adaptif melalui media internet.   

Unsur dari eksternal  dari luar sekolah juga tidak dilibatkan dalam 

pertemuan yang membahas tentang pelaksanaan praktik kerja industri 

seperti dari  Dunia Usaha dan Dunia Industri serta komite sekolah.   

 

 5.1.2   Pengorganisasian Praktik Kerja Industri 

Pengorganisasian yang ada dalam program praktik kerja industri tidak 

tertulis secara jelas. Struktur organisasi tidak disosialisasikan oleh sekolah. 

Walaupun terlihat sangat sederhana namun struktur ini memenuhi unsur 
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efesien dan efektif. Masing-masing unsur melaksanakan tugas sesuai 

porsinya masing-masing dan tidak ada saling tumpah tindih tugas dan 

wewenangan. Hal ini dilakukan dengan dasar alasan yang bisa dimengerti, 

umumnya semakin banyak unsur terkait agar tidak terjadi tumpang tindih 

wewenang dan pekerjaan atau sebaliknya akan banyak kepanitiaan akan 

menyebabkan sedikitnya pekerjaan yang dilakukan. Semakin banayak 

kepanitian akan semakin banyak pula pembiayaan yang akan dikeluarkan. 

 

 5.1.3   Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

Pelaksanaan praktik kerja industri yang dilaksanakan oleh program 

keahlian usaha perjalanan wisata SMK Negeri 3 Bandar Lampung untuk 

tahun pelajaran 2016/2017, Siswa-siswi yang akan melaksanakan praktik 

kerja industri biasanya telah dibekali dengan pengetahuan dan 

keterampilan dari setiap kompetensi kejuruan yang ada di program 

keahlian ini. Namun untuk praktik kerja industri tahun pelajaran ini, siswa 

hanya memiliki pengetahuan dan sedikit keterampilan dari setiap 

kompetensi yang ada di program keahlian ini. Dengan kata lain 

keterampilan siswa pertama kali langsung dilihat, dipelajari dan 

dipraktikan di dunia kerja secara langsung.  

 

Siswa-siswi yang melaksanakan kegiatan praktik kerja industri juga tidak 

belajar mata pelajaran normatif dan adaptif  melalui penugasan yang 

diberikan guru tersebut sebelum melaksanakan kegiatan praktek kerja 

industri maupun mengikuti pola pembelajaran  menggunakan internet.  
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 5.1.4  Evaluasi Praktik Kerja Industri 

SMK Negeri 3 Bandar Lampung, khususnya program keahlian usaha 

perjalanan wisata telah melakukan unsur pengawasan  melalui kegiatan 

monitoring yang dilakukan pada pertengahan kegiatan pelaksanaan praktik 

kerja industri. Monitoring yang dilakukan oleh guru pembimbing akan 

dilaporkan hasilnya kepala ketua program keahlian. 

 

Program keahlian usaha perjalanan wisata di SMK Negeri 3 Bandar 

Lampung memenuhi unsur evaluasi yang cukup baik. Yaitu dengan 

mengumpulkan berbagai informasi, baik informasi yang berasal dari Dunia 

Usaha dan Dunia Industri maupun siswa-siswi yang telah melaksanakan 

kegiatan praktik kerja industri. 

 

Alat ukur yang digunakan oleh program keahlian usaha perjalanan wisata 

SMK Negeri 3 Bandar Lampung adalah berupa format isian Perusahaan & 

siswa, buku pedoman dan jurnal pelaksanaan praktek kerja industri siswa. 

Penilaian yang dilakukan lebih mengutamakan penilaian terhadap sikap 

yang meliputi kehadiran, kemampuan kerja, motivasi kerja, inisiatif, etika 

dan komunikasi, kejujuran, kerapihan, tanggungjawab dan kerjasama. 

5.2  Implikasi 

Implikasi yang terjadi dalam manajemen pelaksanaan praktik kerja industri dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

5.2.1    Perencanaan Praktik Kerja Industri 

Bentuk perencanaan yang simple mengakibatkan pelaksanaan praktik kerja 

industri yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 3 Bandar Lampung terkesan 
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berjalan apa adanya, Kegiatan dilakukan hanya sebagai sebuah syarat yang 

harus oleh sebuah sekolah SMK. Sehingga tidak memperhatikan kualitas 

dari praktik kerja industri. 

 

 5.2.2   Pengorganisasian Praktik Kerja Industri 

Bentuk organisasi yang tidak tertulis secara jelas dan simpel, menunjukan 

tidak adanya penekanan pada kualitas kompetensi yang diharapkan dicapai 

oleh siswa-siswi  setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja industri. 

Namun harus diakui pengorgisasian dapat berjalan lebih efesien dan 

efektif. 

 

5.2.3    Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

Sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh 

SMK Negeri 3 Bandar Lampung, maka pelaksanaan kegiatan praktek kerja 

industri yang dilakukan berjalan baik dan lancar namun  tidak sepenuhnya 

memenuhi standar kualitas pelaksanaan praktek kerja industri yang baik. 

Disamping itu, ketiadaan prosuk wisata yang dijual oleh biro perjalanan 

wisata di kota Bandar Lampung, mengakibatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang didapat siswa praktek kerja industri bersifat homogen.  

Akibat tindakan monitoring yang dilakukan oleh program keahlian, ada 

beberapa siswa yang harus ditarik kembali dari tempat praktek kerja 

industri dan ditempatkan kembali disekolah untuk mendapatkan 

pembinaan dan keterampilan disekolah. 
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5.2.4   Evaluasi Praktik Kerja Industri 

Evaluasi yang telah dilakukan tidak akan berimpilikasi apabila pihak 

sekolah tetap menjalankan program praktik kerja industrinya dengan pola 

seperti ini terus. Namun kita tidak sepenuhnnya bisa menyalahkan pihak 

sekolah. Pihak sekolah hanya menyumbang ¼ (seperempat) andilnya bagi 

kesuksesan pelaksanaan program praktik kerja dan industri. Sisanya ¾ 

lainnya merupakan peran serta dari siswa, Dunia Usaha dan Dunia Industri 

serta komite sekolah. Jadi semua pihak harus punya keingingan bersama, 

agar siswa dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi sekolah. 

Siswa belum terampil memahami sistem reservasi dan penggunaan 

internet, Siswa juga hanya mendapatkan keterampilan yang homogen yaitu 

reservasi dan ticketing penerbangan. Sementara untuk kompetensi 

pemanduan wisata dan pembuatan paket wisata sama sekali belum dilihat 

apalagi dipraktikan siswa-siswi di tempat pelaksanaan praktek kerja 

industri. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelaan, penelitian, kesimpulan dan implikasinya, maka 

penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait yaitu : 

5.3.1    Bagi  Pihak Sekolah 

Hendaknya pihak sekolah khususnya wakil kepala sekolah bidang 

Kurikulum juga menugaskan guru-guru produktif dan adaptif untuk terus 

menjalankan tugas belajar dan mengajarnya berupa pemberian modul, 

penugasan dan pembelajaran melalui internet, sehingga bagi siswa 

program keahlian usaha perjalanan wisata yang sedang melaksanakan 
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kegiatan praktik kerja industri dapat mengisi waktu luangnya. Sebaiknya 

pihak sekolah mengundang Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam 

pertemuan yang membahas program pelaksanaan praktik kerja industri dan  

laporan hasil pertemuan dan permasalahan yang ada diceritakan kepada 

pihak komite sekolah. Permasalahan yang dihadapi sekolah sebaiknya 

dikomunikasikan juga kepada pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri 

untuk meminimalisir pendapat negatif yang mungkin akan muncul akibat 

dari permasalahan tersebut.  

 

5.3.2    Bagi Komite Sekolah 

 Hendaknya aktif mencari tahu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 

kegiatan praktik kerja industri 

 Membantu pihak sekolah baik dalam mencari solusi pendanaan    

praktik kerja industri maupun masalah mental dan sikap siswa dalam 

melaksanakan kegiatan praktik kerja industri. 

 

5.3.3  Bagi pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri 

 Hendaknya pihak biro perjalanan wisata juga mengembangkan produk 

paket wisata, sehingga siswa-siswi dari program keahlian usaha 

perjalanan wisata dapat juga mempraktikan kompetensi lainnya seperti 

pemanduan wisata dan pembuatan paket wisata di tempat praktek kerja 

industri. Siswa-siswi SMK Negeri 3 memiliki kompetensi untuk 

membuat paket. Mintalah mereka membuat paket wisata untuk dapat 

dijual oleh BPW yang anda pimpin. 
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 Hendaknya pihak dunia usaha dan industri baik itu biro perjalanan 

wisata maupun pihak maskapai penerbangan yang tempatnya dipakai 

untuk kegiatan praktek kerja industri yang belum memberikan 

kesempatan kepada siswai-siswi yang sedang melaksanakan praktek 

kerja industri untuk dapat praktik mengisued tiket, walaupun tetap 

dalam pengawasan supervisor untuk mengiisued ticketnya.    

 

5.3.4  Bagi Siswa-Siswi yang melaksanakan Praktek kerja industri 

 Hendaknya siswa-siswi yang melaksanakan praktek kerja industri 

menyadari pentingnya kegiatan ini, praktek kerja industri tidak semata-

mata hanya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan 

ketrampilan, tapi ada yang lebih penting penting untuk melatih sikap 

dan mental siswa dalam dunia kerja. 

 Hendaknya siswa-siswi yang melaksanakan momentum ini untuk dapat 

memberikan kesan yang bagus kepada industri, sehingga setelah siswa 

tamat dari sekolah kemungkinan untuk bekerja di tempat mereka pernah 

melaksanakan praktek kerja industri sangat besar. tetap dalam 

pengawasan supervisor untuk mengiisued ticketnya.    
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