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I PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sangat berperan penting di dalam 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. Sehingga hal ini membuat sekolah perlu menghasilkan 

berbagai keunggulan yang kompetitif dari out come (keluaran) pendidikannya. 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu jenjang pendidikan 

menengah, khususnya mempersiapkan lulusan untuk siap bekerja. Pendidikan 

kejuruan mempunyai arti yang bervariasi namun dapat dilihat benang merahnya. 

dimana pendidikan kejuruan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan yang 

mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. 

 

Seperti tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 

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 
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Standar Pendidikan Nasional menjelaskan “Sekolah Menengah Kejuruan adalah 

pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan 

kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu”. 

 

SMK sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam 

penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS, merupakan pendidikan menengah yang 

bertujuan: (1) menyiapkan siswa agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri 

sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilihnya, (2) menyiapkan siswa agar mampu memilih karier, ulet 

dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya, (3) 

membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu 

mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui 

jenjang pendidikan 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 dunia industri, yang tujuan 

utamanya adalah menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesionalisme. Lulusan SMK yang dihasilkan harus 

memiliki kompetensi keahlian kejuruan sesuai dengan program keahlian masing-

masing serta siap bersaing di dunia kerja.  
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Pembelajaran di SMK memang dirancang berbasis pada produksi serta 

pendekatan berbasis di dunia kerja. Pembelajaran berbasis pada kompetensi 

adalah pembelajaran yang ditekankan untuk membekali kompetensi secara tuntas 

kepada siswa yang 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 perilaku 

yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan pemantapan karir. Institusi sosial 

yang kedua, berupa pendidikan dengan fungsi gandanya, yaitu sebagai media 

pelestarian budaya sekaligus media terjadinya 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 

didapat oleh siswa di sekolah merupakan kompetensi yang dibutuhkan di dunia 

industri. Industri juga harus berperan aktif dalam menyampaikan kemajuan 

teknologi ke pihak sekolah agar terjadi sinkronisasi antara dunia industri dengan 

dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan sistem ganda dioperasionalkan dalam 

bentuk pelaksanaan Program Praktik Kerja Industri (Prakerin). 

 

Pembelajaran berbasis di dunia kerja mengarahkan siswa dapat meningkatkan 

kompetensinya melalui dunia kerja. Pembelajaran di dunia kerja ini, siswa harus 
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melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan persyaratan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja. Proses pembelajaran di dunia kerja diselenggarakan 

dalam bentuk kegiatan Prakerin di dunia usaha/dunia industri yang sesuai 

program keahlian masing-masing siswa. 

 

Penerapan kebijakan Prakerin tersebut menggambarkan perubahan mendasar dari 

model penyelenggaraan pendidikan sebelumnya yaitu schooling system ke arah 

sistem ganda (dual responsibility), dimana perusahaan atau institusi kerja lainnya 

menjadi Institusi Pasangan (IP) dari SMK. Dalam pelaksanaannya institusi 

pasangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan. Pelaksanaan Prakerin merupakan upaya sekolah agar 

mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal dalam memenuhi 

dinamisasi kebutuhan pendidikan masyarakat. 

 

Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum yang dirancang 

dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. 

Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah 

kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

pekerjaan tertentu. 

 

Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi 

kelompok normatif, adaptif dan kelompok produktif. Mengacu pada tujuan 

pendidikan dan keadaan yang disebutkan di atas, maka SMK melakukan inovasi 
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atau reformasi, salah satunya melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). 

PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron antara pendidikan di sekolah dan 

industri yang diperoleh melalui kegiatan langsung di dunia kerja untuk mencapai 

suatu tingkat keahlian profesional.  

 

Keahlian profesional tersebut hanya dapat dibentuk melalui tiga unsur utama 

yaitu ilmu pengetahuan, teknik dan kiat. “Ilmu pengetahuan dan teknik dapat 

dipelajari dan dikuasai kapan dan dimana saja kita berada, sedangkan kiat tidak 

dapat diajarkan tetapi dapat dikuasai melalui proses mengerjakan langsung 

pekerjaan pada bidang profesi itu tersebut” Saifuddin (2009 : 3). 

 

Wujud pelaksanaan PSG adalah Prakerin, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja yang  profesional di bidangnya dan dapat menciptakan tenaga kerja 

yang professional, dimana siswa yang melaksanakan Prakerin diharapkan dapat 

menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajarinya di industri. Prakerin 

bagi siswa SMK adalah bagian integral dari kurikulum SMK.  

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

Sebab program prakerin ini merupakan suatu kegiatan kerja yang dilakukan di 

dunia usaha/dunia industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan 

mutu siswa-siswi SMK  dan juga menambah bekal untuk masa-masa mendatang 

guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam 

persaingannya seperti di masa sekarang ini. 
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Program Prakerin memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk beradaptasi 

dengan suasana atau iklim lingkungan kerja yang sebenarnya baik sebagai pekerja 

mandiri terutama yang berkenan dengan disiplin kerja dan memberikan masukan 

dan umpan balik guna perbaikan dan pengembangan pendidikan. 

 

Agar pelaksanaan Prakerin dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Seharusnya untuk pelaksanaannya benar-benar dilaksanakan di dunia industri itu 

sendiri. Sehingga manfaat pelaksanaan kegiatan prakerin ini akan benar-benar 

terwujud jika dilaksanakan di dunia industri. 

 

Djoyonegoro (2000:75) menyatakan, tujuan Prakerin adalah : 1) menghasilkan 

tenaga kerja yang memiliki keahlian profesioanl, tenaga kerja yang memiliki 

tingkat pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan pekerjaan, 2) memperkokoh link and macth antara sekolah dengan dunia 

usaha/industri, 3) meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga 

kerja berkualitas profesional, 4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap 

pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. 

 

Adapun teknis pelaksanaan Prakerin yang diawali persiapan meliputi 

pembentukan kepanitiaan, penyiapan semua perlengkapan administrasi, 

pendataan peserta, sosialisasi, pencarian tempat industri, pembekalan dan 

penunjukan guru pembimbing. Kemudian pelaksanaan di industri yang meliputi 

kegiatan mengantar peserta ke industri, monitoring oleh guru pembimbing, 

penjemputan siswa dari industri. Di akhir Prakerin siswa mendapat penilaian dari 
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Industri dan sertifikat sebagai tanda telah memiliki pengalaman industri dan 

kesiapan kerja. 

 

Namun, dalam pelaksanaan Prakerin, 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 ditenggarai oleh 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (2008) bahwa terdapat beberapa 

kendala dalam pelaksanaan Prakerin, yaitu: 1) keragaman tingkat kesiapan dan 

kemajuan SMK, 2) belum dimiliki struktur jabatan dan keahlian yang baku pada 

industri, 3) belum adanya alokasi biaya pengembangan sumber daya manusia di 

industri, 4) belum dimilikinya persepsi bahwa Prakerin dapat menguntungkan 

industri yang bersangkutan, 5) belum dimilikinya kesadaran oleh industri tentang 

peningkatan efisiensi, keefektifan dan kualitas. 

 

Pada akhir Prakerin, siswa akan memperoleh hasil yang berbentuk nilai prestasi. 

Prestasi tersebut untuk mengakui kemampuan yang dimiliki oleh siswa dari hasil 

pengembangan di lapangan. Hasil yang diperoleh siswa akan ditunjukkan dalam 

bentuk sertifikat. Dalam sertifikat adalah tanda/surat keterangan (pernyataan 

tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang (DU/DI) yang dapat digunakan 

sebagai bukti suatu kejadian (prestasi yang diperoleh siswa dalam Prakerin). 

Angka yang tertera pada sertifikat yang diperoleh siswa merupakan hasil 

penilaian yang dilakukan dunia industri (Instruktur di dunia usaha/dunia industri), 

dengan aspek yang dinilai adalah sebagai berikut : a) Aspek teknis adalah tingkat 
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penguasaan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan pekerjaannya (kemampuan 

produktif), b) Aspek non teknis adalah sikap dan perilaku siswa selama di dunia 

usaha dan dunia industri yang menyangkut antara lain : disiplin, tanggung jawab, 

kreativitas, kemandirian, kerjasama, ketaatan dan sebagainya. 

 

Untuk mengimplementasikan program PSG melalui Prakerin dan sesuai dengan 

visi misi sekolah tersebut maka pihak sekolah setiap tahunnya mengirimkan siswa 

kelas XI untuk belajar di industri selama empat bulan. Namun dalam 

pelaksanaannya program prakerin ini masih belum sesuai harapan dan tujuan dari 

program tersebut. Kenyataan yang ditemukan peneliti melalui hasil observasi 

lapangan dalam pelaksanaan Prakerin jurusan akuntansi di SMK Dewantara pada 

tanggal 26 Nopember 2013, ditemukan beberapa masalah, antara lain 1) sulitnya 

mencarikan tempat prakerin, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sekolah 

SMK yang ada di Lampung Selatan, 2) materi pembekalan yang diberikan kepada 

siswa kurang memperhatikan acuan yang ada dalam kurikulum/silabus prakerin, 

3) kurangnya monitoring terhadap siswa yang ada di industri, 4) sistem 

penilaian/evaluasi belum terlaksana dengan baik, 5) evaluasi program Prakerin di 

SMK Dewantara belum pernah dilakukan. 

 

Beberapa fakta kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlu diadakan  

penelusuran akan keterlaksanaan program Prakerin di SMK Dewantara Lampung 

Selatan. Evaluasi program Prakerin adalah proses penerapan prosedur ilmiah 

untuk menentukan efektivitas suatu kegiatan dalam membuat keputusan tentang 

program tersebut. 
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Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP  yang meliputi 

evaluasi terhadap Context (C), Input (I), Process (P), dan Product (P).  Evaluasi 

context adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci kondisi lingkungan 

sekolah dalam menunjang kegiatan Prakerin. Evaluasi masukan (input) adalah 

upaya untuk mengetahui sarana prasarana pendukung, relevansi dengan 

kebutuhan siswa, tujuan program, dan lingkungan tempat program Prakerin. 

Evaluasi proses  (process) diarahkan untuk mengevaluasi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil Prakerin. Evaluasi produk (product) 

diarahkan untuk melihat ketercapaian program Prakerin terutama terhadap 

pencapaian hasil kegiatan Prakerin. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak 

yang dihasilkan dari kegiatan Prakerin. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan peneliti dalam masalah biaya, 

waktu, tenaga dan kemampuan akademik, maka masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini difokuskan pada evaluasi Prakerin, yaitu meliputi: 

1.2.1 Komponen Context  

Evaluasi yang terkait dengan Context difokuskan pada permasalahan, kondisi 

lingkungan sekolah dan industri dalam mendukung kegiatan Prakerin. 
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1.2.2 Komponen Input 

Evaluasi yang terkait komponen input difokuskan pada permasalahan, 

ketersediaan sarana dan prasarana Prakerin relevansi dengan kebutuhan siswa, 

tujuan program, dan lingkungan tempat program Prakerin. 

 

1.2.3 Komponen Process  

Evaluasi terkait komponen Process  difokuskan pada permasalahan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil Prakerin. 

 

1.2.4 Komponen Product 

Evaluasi terkait komponen product adalah menilai hasil belajar siswa sebagai 

dampak kegiatan pengelolaan pembelajaran, meliputi: 

Melihat ketercapaian program Prakerin terutama terhadap pencapaian hasil 

kegiatan Prakerin.  

  

1.3 Perumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Kegiatan Prakerin di 

SMK Dewantara belum terlaksana secara maksimal”. Dengan demikian 

pertanyaan (permasalahan) penelitian adalah: 

(1) Bagaimana kondisi lingkungan sekolah dalam menunjang kegiatan Prakerin? 

(2) Bagaimana masukan (input) yang ada dalam program Prakerin SMK 

Dewantara ditinjau dari sarana prasarana pendukung, relevansi dengan 

kebutuhan siswa, tujuan program, dan lingkungan tempat program Prakerin? 



11 

 

(3) Bagaimana proses pelaksanaan Prakerin di SMK Dewantara ditinjau dari 

persiapan, pelaksanaan, monitoring, penjemputan, dan hambatan pelaksanaan 

program Prakerin? 

(4) Bagaimana hasil yang telah dicapai dari program Prakerin SMK Dewantara? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

(1) Mendiskripsikan context yaitu kondisi lingkungan sekolah dalam menunjang 

kegiatan Prakerin. 

(2) Mendeskripsikan masukan (input) yang ada dalam program Prakerin SMK 

Dewantara ditinjau dari sarana prasarana pendukung, relevansi dengan 

kebutuhan siswa, tujuan program, dan lingkungan tempat program Prakerin. 

(3) Menganalisis proses (process) pelaksanaan Prakerin SMK Dewantara ditinjau 

dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, penjemputan dan hambatan 

pelaksanaan program Prakerin. 

(4) Menganalisis hasil (product) yang telah dicapai dari program Prakerin SMK 

Dewantara. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

(1) Teoretis  

Dapat mengembangkan konsep, teori, prinsip dan prosedur  teknologi 

pendidikan terkait dengan evaluasi program dalam hal ini evaluasi program 

Prakerin. 
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(2) Kegunaan secara praktis bagi pelaksana pendidikan terutama : 

a. Guru mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Prakerin dan 

memberikan pembelajaran yang berarti dalam rangka perbaikan dalam 

pelaksanaan. 

b. Kepala sekolah mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Prakerin 

sehingga dapat digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan 

program Prakerin selanjutnya. 

c. Peneliti selanjutnya mendapat informasi tentang pelaksanaan Prakerin 

sehingga menjadi salah satu rujukan mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 


