
 

 

 

II  KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Evaluasi Program CIPP 

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth 

and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk 

membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan 

meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, 

inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. (Widoyoko, 2012 : 4) 

 

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan 

kebijakan dan melaksanakn untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan 

tertentu bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai 

jenis program. (Wirawan, 2012 :  16).  

 

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian 

tentang program sendiri. Menurut Tyler (1950) dalam Arikunto (2009: 5), 

evaluasi program adalah proses  untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan 

telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam 
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(1971) dalam Arikunto (2009: 5), evaluasi program adalah upaya 

menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi terkait 

dengan suatu program yang sudah ditetapkan dan informasi tersebut akan 

digunakan oleh pihak pengguna terkait dengan kelangsungan program 

berikutnya. 

 

Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk 

pengambil keputusan. Menurut Arikunto (2009 : 22) ada empat kemungkinan 

kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

program, yaitu : 

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak 

ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. 

2. Merevisi program, karena ada bagian – bagian yang kurang sesuai dengan 

harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit). 

3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan  bahwa 

segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan 

hasil yang bermanfaat. 

4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat – tempat 

lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut 

berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di  tempat 

dan waktu yang lain. 
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Dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi tentang  bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi 

tersebut  digunakan untuk menentukan  pilihan yang tepat dalam mengambil  

sebuah keputusan.  Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta 

pelaksanaan  kebijakan di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif.  

Adapun tujuan sebuah evaluasi dilakukan adalah untuk mengumpulkan 

informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, 

memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut.  

 

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak 

bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan 

pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang 

dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada 

pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut 

tentang program yang sudah dievaluasi. 

 

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Arikunto (2009: 40), 

membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu: 

a. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. 

Goal Oriented Evaluation Model ini merupakan model yang muncul 

paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah 

tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. 

Evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mencek 

seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana. 
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b. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven. 

Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program 

evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. 

Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana 

kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan 

yang terjadi, baik hal-hal positif maupun hal-hal negatif. 

c. Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael 

Scriven. 

Evaluasi fomatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakn 

ketika program masih berlangsung atau ketika proram masih dekat dengan 

permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui 

seberapa jauh program yang dirancang dapat belangsung, sekaligus 

mengidentifikasi hambatan. 

d. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 

Model ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) 

deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgment) serta 

membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) 

anteseden (antecedents/context), (2) traksaksi (transaction/process), dan 

(3) keluaran (output – outcomes). 

e. CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi 

dilakukan. 

CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, 

sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University in Los Angeles. 

Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan 
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dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan 

dampak. 

f. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam. 

CIPP merupakan sebuah singkatan dari: 

Context Evaluatio  : evaluasi terhadap konteks 

Input Evaluation  : evaluasi terhadap masukan 

Process Evaluation  : evaluasi terhadap proses 

Product Evaluation  : evaluasi terhadap hasil 

g. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus. 

Kata discrepancy adalah istilah bahasa Inggris, yang diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi “kesenjangan”. Model ini menekankan pada 

pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi 

program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan 

yang ada di setiap komponen. 

 

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi 

CIPP. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat 

komponen evaluasi yaitu Context, Input, Process, dan Product (CIPP).  CIPP 

merupakan singkatan dari context evaluation artinya evaluasi terhadap context, 

input evaluation artinya evaluasi terhadap masukan, process evaluation 

artinya evaluasi terhadap process, dan product evaluation artinya evaluasi 

terhadap hasil.  Dengan melihat penjelasan tersebut, maka langkah evaluasi 

yang dilakukan adalah menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-

komponennya. 
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Menurut Stufflebeam (2003: 2), mengemukakan model evaluasi CIPP sebagai 

berikut: 

The models core concepts are denoted by acronym CIPP, which stands for 

evaluations of an entity’s context, input, process, and product. Context 

evaluations assess needs, problems, assets, and opportunities to help 

decicions makers define goals and priorities and help broader group of 

user judge goals, priorities, and outcomes. Input evaluations assess 

alternative approache, competing action plans, and budgets for their 

feasibility and potential cost-effectiveness to meet targeted needs and 

achieved goals. Decision makers us input evaluations in chososhing 

among competing plans, writing funding proposals, allocation resources, 

assigning staff, scheduling work, and ultimately in helping others judge an 

effort’s plans and budget. 

 

Evaluasi context menentukan kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan 

kesempatan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan tujuan dan 

prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, 

prioritas, dan hasil.  Evaluasi input menentukan alternatif pendekatan, 

pelaksanaan rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif 

untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. 

 

Pengambil keputusan dalam evaluasi input di dalamnya memilih penyusunan 

rencana, penulisan proposal, alokasi sumber daya, pengelolaan ketenagaan, 

jadwal kegiatan, tersusun rapi dalam membantu pengambil keputusan 

berusaha menyiapkan rencana dan pembiayaan.  Lebih lanjut Stufflebeam 

(2003: 2) juga mengatakan : 

Process evaluations assess the implementation of plans to helf staff carry 

out activities and later help the board group of users judge program 

performance and interpret outcomes.  Product evaluations identify aned 

assess outcomes-intended and unintended,short term and long term-both 

to help a staff keep an enterprise focused on achieving important outcomes 

and ultimately to help the broader group of user gauge the effort’s success 

in meeting targeted needs. 
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Evaluasi process  menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staf 

melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja 

program, dan mebuat penafsiran hasilnya.  Evaluasi product mengidentifikasi 

dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu staf 

untuk lebih fokus pada hasil penting dan hasil akhir serta mengukur penting 

dan hasil akhir serta mengukur keberhasilan upaya dalam memenuhi target 

yang ditetapkan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam proses  

evaluasi dapat dilakukan dari dua sisi yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.  

Kedua hasil evaluasi ini akan membantu staf dan pengguna program untuk 

melihat hasil yang dicapai dari program tersebut, kendala dan hambatan yang 

ditemukan dalam pelaksanaan program, kelemahan dan keunggulan untuk 

pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini akan melakukan evaluasi Prakerin 

dengan menggunakan model evaluasi CIPP. 

 

Menurut Arikunto (2008 : 46-47), menjelaskan secara rinci terkait evaluasi 

model CIPP. Evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan 

merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel 

yang dilayani, dan tujuan.  Evaluasi masukan (input), merupakan evaluasi 

yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana 

menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program.  

Evaluasi masukan meliputi analisis personal yang berhubungan dengan 

bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif 

strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program.  
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Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, 

desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. 

 

Evaluasi proses  menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, 

siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, kapan kegiatan 

akan selesai dilksanakan. Evaluasi proses  merupakan evaluasi yang dirancang 

dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan, mengidentifikasi 

permasalahan prosedur baik tata laksana kejadian dan aktivitas. Setiap 

aktivitas dimonitor perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat.  

Pencatatan berguna untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan dan 

menentukan kekuatan dan kelemahan atau keterkaitan program dengan hasil 

yang ditemukan. Evaluasi proses  diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang 

dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan 

pedoman yang ditetapkan.   

 

Evaluasi product merupakan kumpulan deskripsi dan “jugement outcomes” 

dalam hubungannya dengan context, masukan, dan process, terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan kegiatan Prakerin. 

 

Evaluasi hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang 

terjadi pada masukan mentah.  Evaluasi product adalah evaluasi yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini 

merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan 

dan aktualisasi.   
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Secara garis besar evaluasi product meliputi kegiatan penetapan tujuan 

operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, 

membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan 

menyusun penafsiran yang rasional. 

 

CIPP merupakan singkatan dari, context evaluation : evaluasi terhadap 

konteks, input evaluation : evaluasi terhadap masukan, process evaluation : 

evaluasi terhadap proses, dan product evaluation : evaluasi terhadap hasil. 

Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen 

evaluasi. 

 

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan 

sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program 

kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang 

memandang program yang dievalusi sebagai sebuah sistem. Berikut ini akan 

dibahas komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi, context, input, 

process, product. Berikut adalah indikator yang akan dievaluasi dalam 

penelitian ini: 

a. Context  

Penelitian ini menyajikan kondisi lingkungan yang mendukung sebagai 

salah satu indikator dalam penelitian. Karena sekolah merupakan suatu 

lembaga pendidikan formal yang mengusahakan agar tujuan dari 

pembelajaran itu tercapai secara maksimal. Sekolah sebagai tempat 

dilangsungkannya kegiatan belajar mengajar tentunya lebih terorganisir dari 

lembaga pendidikan non formal. Salah satunya adalah pendidikan di SMK 

yang menerapkan PSG. 
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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. 

 

PSG didefinisikan sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian 

kejuruan (professional) yang memadukan secara sistematis dan sinkron 

program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang 

relevan, terarah untuk mencapai penguasaan kemampuan keahlian tertentu 

(Dikmenjur dalam Suartika, 2013 : 4). 

 

Evaluasi konteks merupakan need assesment kebutuhan pengembangan 

profesional  pendidik di sekolah. Sasaran evaluasi mencakup permasalahan 

yang dihadapi  para pembimbing PSG, seperti : sulitnya mencari tempat 

praktik atau pembekalan yang belum sesuai dengan kebutuhan siswa 

sebagainya. 

 

b. Input  

Evaluasi input berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting 

seperti sistem rekruitmen siswa, persyaratan administrasi guru, kurikulum 

dengan keterlibatan industri/asosiasi, realisasi kalender pendidikan, 

ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah dan di industri (institusi 

pasangan) sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan, 

serta pembiayaan pelaksanaan program sistem ganda. 
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1. Ketersedian sarana dan prasarana 

Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.  

Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi 

sekolah/madrasah. 

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan 

suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena 

apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan 

tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. 

 

Secara Etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk 

mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya: lokasi/tempat, bangunan 

sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan, sarana 

berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya: ruang, 

buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana 

pendidikan itu adalah semua komponen yang sacara langsung maupun 

tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai 

tujuan dalam pendidikan itu sendiri.  

Adapun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 

40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).  

Administrasi sarana-prasarana merupakan keseluruhan proses 

pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan prasarana dan peralatan 

yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan 

tercapai secara efektif dan efisien. 

 



24 

 

2. Sumber daya manusia 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru 

profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) 

atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai kedudukan sebagai 

tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut 

dibuktikan dengan sertifikat pendidik/guru. 

 

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru 

diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran 

guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan 
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mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan 

mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan 

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. 

 

c. Process  

Evaluasi proses (dapat disebut monitoring) berkenaan dengan kajian 

seberapa jauh pelaksanaan operasional program Prakerin yang telah 

berjalan secara efektif. 

 

Pembelajaran di dunia kerja adalah bagian integral dari program diklat 

secara menyeluruh, karena itu materi yang dipelajari dan kompetensi yang 

dilatihkan harus jelas kaitannya dengan profil kompetensi tamatan yang 

ditetapkan. Mengingat iklim kerja yang ada di SMK berbeda dengan yang 

terjadi di dunia kerja maka, sekolah menyiapkan peserta sesuai dengan 

karakteristik dan tuntutan dunia kerja tempat berlatih. 

 

Prakerin adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan yang 

memadukan secara utuh dan terintegrasi kegiatan belajar siswa di sekolah 

dengan proses penguasaan keahlian kejuruan melalui bekerja langsung di 

lapangan kerja. Metode tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan 

mutu SMK untuk mencapai relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan 

tenaga kerja. 

 

Harapan utama dan kegiatan prakerin ini di samping meningkatkan 

keahlian profesional siswa agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga 

kerja agar siswa memiliki etos kerja yang meliputi: kemampuan bekerja, 
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motivasi kerja, inisiatif, kreatif, hasil pekerjaan yang berkualitas, disiplin 

waktu, dan kerajinan dalam bekerja. 

 

d. Product  

Evaluasi produk yakni evaluasi keluaran (output). Evaluasi keluaran  

terarah pada hasil langsung (direct) program. Baik perubahan-perubahan 

pada kinerja mengajar pendidik maupun kinerja belajar siswa yang 

teramati pada akhir implementasi program. Hasil Prakerin merupakan nilai 

yang diberikan ketika sudah selesai melakasanakan praktik kerja industri 

berupa sertifikat. 

 

Dalam penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan program Prakerin dalam 

kaitannya dengan PSG di SMK Dewantara Candipuro Lampung Selatan. 

Penelitian ini merupakan studi evaluatif dengan menggunakan model CIPP 

(Konteks, Input, Proses dan Produk). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas pelaksanaan program Prakerin di SMK Dewantara 

Candipuro Lampung Selatan. 

 

Dengan demikian evaluasi mencakup evaluasi konteks dan evaluasi input pada 

tahap perencanaan program, evaluasi proses pada tahap implementasi 

program, evaluasi produk yang mencakup evaluasi keluaran pada tahap akhir 

pelaksanaan program. 
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2.2 Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Pengaturan pelaksanaan Prakerin dilakukan dengan mempertimbangkan dunia 

kerja/industri (DUDI) untuk dapat menerima siswa serta jadwal praktik sesuai 

dengan kondisi setempat. Praktik Kerja Industri memerlukan peren-canaan 

secara tepat oleh pihak sekolah dan pihak dunia usaha/industri (DUDI), agar 

dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. 

 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 15 

disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menyiapkan 

tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan DU/DI menjadi pusat perhatian 

pendidikan kejuruan. Untuk itu, pemerintah telah menerapkan konsep link and 

match dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Perubahan dari 

pendidikan berbasis sekolah, kependidikan berbasis ganda sesuai dengan 

kebijakan link and match mengharapkan supaya program pendidikan kejuruan 

itu dilaksanakan di dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan di 

sekolah, yaitu teori dan praktik dasar kejuruan. Sebagian lainnya dilaksanakan 

di dunia kerja, yaitu keterampilan produktif yang diperoleh melalui prinsip 

learning by doing. 

 

Untuk mendukung program tersebut, dikeluarkan surat keputusan Mendikbud 

No. 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK. SMK (SMK) diharapkan mampu 

menyiapkan peserta diklat untuk memasuki lapangan kerja, mengembangkan 

sikap profesional dan produktif, adaptif serta kreatif. 

Dikmenjur (Suartika 2013 : 4-5) dalam pedoman pelaksanaan Prakerin 

menyatakan bahwa: Prakerin adalah suatu bentuk penyelenggaraan 
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pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan 

sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian 

yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja serta 

terarah untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Tujuan Prakerin adalah 

memberi kesempatan kepada siswa sekolah kejuruan untuk mendalami dan 

menghayati situasi dan kondisi dunia usaha yang aktual sesuai dengan 

program studi keahliannya”. Bertitik tolak dari tujuan Prakerin, dapat 

dikatakan bahwa melalui kegiatan praktik kerja di industri siswa disiapkan 

untuk menjadi tenaga kerja menengah yang terampil serta professional 

dalam bidangnya. Proses penyiapan ini mencakup ketiga ranah yaitu 

kognitif, psikomotor, dan afektif. 

 

Pengaturan pelaksanaan Prakerin dilakukan dengan mempertimbangkan dunia 

kerja atau industri untuk dapat menerima siswa, serta jadwal praktik kerja 

yang sesuai dengan kondisi setempat. Prakerin memerlukan perencanaan 

secara tepat oleh pihak sekolah dan pihak industri, agar dapat terselenggara 

dengan efektif dan efisien. 

Proses pelaksanaan Prakerin dilakukan oleh siswa di industri, baik berupa 

industri besar, menengah maupun industri kecil atau industri rumah 

tangga. Prakerin adalah wujud nyata dari PSG yang merupakan suatu 

model penyelenggaraan pendidikan secara khusus diterapkan pada 

pendidikan menengah kejuruan di Indonesia dengan maksud untuk 

memudahkan para siswa mengenai keterampilan keahlian sesuai dengan 

bidang studi yang dipilih (Dikmenjur dalam Suartika, 2013 : 5). 

 

Prakerin dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

profesional dibidangnya. Melalui Prakerin diharapkan dapat menciptakan 

tenaga kerja yang profesional tersebut. Dimana para siswa yang melaksanakan 

pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan 

sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakannya Prakerin  ini kita 

tidak dapat langsung terjun ke dunia industri karena kita belum mengetahui 

situasi dan kondisi lingkungan kerja.  

 

Melalui Prakerin ini siswa memperoleh pengalaman dengan bahan kerja serta 

membiasakan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Harapan utama 
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dari Prakerin ini adalah agar siswa dapat mengetehui bagaimana keadaan 

dunia kerja dan Prakerin wajib dilaksanakan oleh para siswa- siswi di SMK. 

Prakerin juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Nasional.  

 

Dari beberapa pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini Prakerin 

didefinisikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan 

kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di 

dunia industri. Dengan kata lain bahwa Prakerin adalah suatu strategi dimana 

setiap siswa mengalami proses belajar melalui bekerja langsung (learning by 

doing) pada pekerjaan yang sesungguhnya.  

 

2.2.1 Tujuan Prakerin 

 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2008, tujuan 

Prakerin yaitu : 

1. Pemenuhan kompetensi sesuai tuntutan kurikulum 

Penguasaan kompetensi dengan pembelajaran di sekolah sangat 

ditentukan oleh fasilitas pembelajaran yang tersedia. Jika ketersediaan 

fasilitas terbatas, sekolah perlu merancang pembelajaran kompetensi di 

luar sekolah (Dunia Kerja mitra). Keterlaksanaan pembelajaran 

kompetensi tersebut bukan diserahkan sepenuhnya ke Dunia Kerja, 

tetapi sekolah perlu memberi arahan tentang apa yang seharusnya 

dibelajarkan kepada siswa. 

2. Implementasi kompetensi ke dalam dunia kerja 

Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki siswa, melalui latihan 

dan praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga 

tumbuh kesadaran bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi 

dirinya dan orang lain. Dengan begitu siswa akan lebih percaya diri 

karena orang lain dapat memahami apa yang dipahaminya dan 

pengetahuannya diterima oleh masyarakat. 

3. Penumbuhan etos kerja/pengalaman kerja. 

SMK sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat 

menghantarkan tamatannya ke dunia kerja perlu memperkenalkan lebih 

dini lingkungan sosial yang berlaku di Dunia Kerja. Pengalaman 

berinteraksi dengan lingkungan Dunia Kerja dan terlibat langsung 
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didalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan kepribadian 

yang utuh sebagai pekerja. 

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan Prakerin adalah untuk 

menghasilkan tamatan SMK yang siap bekerja, mendapatkan keterpaduan 

yang saling mengisi antara pendidikan di sekolah dan dunia usaha/industri, 

mengembangkan kemampuan siswa, membentuk kepribadian siswa yang 

mandiri, memberikan masukan bagi sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan yang berorientasi pada keterampilan dan pengetahuan. 

 

2.2.2 Desain Program/Pelaksanaan Prakerin 

Perancangan program prakerin tidak terlepas dari implementasi silabus ke 

dalam pembelajaran, yang membutuhkan metode, strategi dan evaluasi 

pelaksanaan yang sesuai. Rancangan prakerin sebagai bagian 

pembelajaran perlu memperhatikan kesiapan Dunia Kerja mitra dalam 

melaksanakan pembelajaran kompetensi tersebut. Hal ini diperlukan agar 

dalam pelaksanaannya, penempatan siswa untuk Prakerin tepat sasaran 

sesuai dengan kompetensi yang akan dipelajari. Diagram di bawah 

menunjukkan alur kerja perancangan program prakerin. 

 

Gambar 2.1 Diagram Alur Prakerin 

(Sumber : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2008) 
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Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam perancangan program prakerin 

perlu dilakukan analisis terhadap kemampuan-kemampuan yang harus 

dikuasai siswa berdasarkan tuntutan standar kompetensi/ kompetensi dasar 

yang tertera dalam silabus. Analisis dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi kompetensi apa saja yang dapat dipelajari di sekolah dengan 

fasilitas yang tersedia dan kompetensi apa saja yang dipelajari di dunia 

kerja. 

 

2.2.3 Penyelenggaraan Prakerin 

Di sekolah para siswa belajar dengan para guru sedangkan di perusahaan pada 

umumnya mereka berlatih dengan para instruktur yang ada diperusahaan. 

Gambar 2.2 menggambarkan bahwa siswa mendapat sebuah teori dari sekolah 

dan selanjutnya untuk praktiknya dari instansi / industri. Ketika siswa 

melaksanakan kegiatan prakerin, mereka harus mengkombain antara teori 

yang sudah didapat dengan praktik yang akan mereka laksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Interaksi antara Sekolah dan Industri melalui Para Siswa 

Sumber : Wayong (2005) 
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2.2.4 Penilaian Prakerin 

Pelaksanaan Prakerin dalam rangka mencapai tujuan yang dirancang 

bersama melibatkan beberapa unsur terkait, seperti guru dan instruktur. 

Tercapai atau tidaknya suatu tujuan pelaksanaan Prakerin sangat 

tergantung mulai dari pembekalan dan pelaksanaan Prakerin, peraturan 

Prakerin, dan penilaian dalam melaksanakan Prakerin (Depdikbud, 1995). 

Dalam pelaksanaan Prakerin perlu memperhatikan pembekalan 

pelaksanaan, pengaturan tata tertib pelaksanaan dan proses penilaian 

dalam pelaksanaan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui 

tercapai atau tidaknya pelaksanaan Prakerin dapat ditinjau dari tiga aspek, 

yaitu: (1) Pembekalan Pelaksanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Proses 

penilaian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin).  

1. Pembekalan  

Dalam pelaksanaan Prakerin, setiap siswa harus diberikan pembekalan 

yang baik. Melalui pembekalan para siswa akan mendapatkan 

pengayaan materi yang telah diperoleh dari pembelajaran atau materi-

materi yang sudah dilakukan di lapangan tetapi belum pernah 

diperoleh pada kegiatan yang dilaksanakan di institusi baik 

pengetahuan, keteram-pilan, maupun cara-cara pemecahan masalah 

melalui diskusi. Tujuan pembekalan adalah agar para siswa 

mendapatkan pengetahuan materi sesuai dengan kerangka acuan yang 

telah disusun. Selain itu, siswa diberikan masukan mengenai tata tertib 

yang harus dipatuhi selama pelaksanaan.  
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2. Pelaksanaan Prakerin  

Agar suatu kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan, diperlukan suatu aturan/tata tertib bagi siswa yang 

melaksana-kan Prakerin. Siswa merupakan subjek pelaksanaan 

Prakerin, sehingga perlu untuk diikat dengan tugas dan tanggung 

jawab tertentu, selain itu harus tunduk dengan peraturan internal Dunia 

Usaha/Industri (DUDI).  

3. Proses Penilaian  

Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar siswa, perlu 

dilakukan suatu penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan baik melalui teknik tes maupun non tes. menurut 

Depdiknas (2003), penilaian dalam pelaksanaan Prakerin adalah proses 

memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan tentang 

penampilan siswa di tempat praktik. 

Penilaian Prakerin mencakup penilaian proses dan hasil pekerjaan 

siswa selama berada di industri. Penilaian ini terutama berisi tentang 

bagaimana menentukan tingkatan keberhasilan siswa dalam menguasai 

kemampuan dan perilaku selama Prakerin. Adapun pedoman 

pelaksanaan kegiatan penilaian Prakerin sebagaimana tercantum dalam 

Kurikulum SMK meliputi penilai, aspek yang dinilai, dan kriteria 

penilaian.  

Menurut Kurikulum SMK Pedoman Pelaksanaan penilaian menjadi 

wewenang penuh pihak industri, selama pelaksanaan Prakerin. Sekolah 

hanya menerima hasil penilaian dari industri untuk kemudian 
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dikonversikan terhadap mata pelajaran terkait. 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 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. (Dikmenjur dalam Suartika, 2013 : 5). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penilaian 

terhadap siswa dalam pelaksanaan Prakerin merupakan evaluasi 

kemampuan dan kompetensinya setelah melakukan suatu tugas di 

tempat praktik. Dalam melaksanakan penelitian ini, perlu 

memperhatikan tahap-tahap dalam pelaksanaan dan teknik penilaian 

yang akan dilakukan. 

 

2.2.5 Landasan Hukum Pelaksanaan Prakerin 

Adapun landasan hukum pelaksanaan Prakerin adalah: 

1. UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan  adalah  

usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  

proses  pembelajaran  agar  siswa  secara  aktif  mengembangkan  potensi  

dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  
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diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  

diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. 

2.  Peraturan  Pemerintah   No. 29 tahun 1990 tentang  Pendidikan  

Menengah  yang  antara  lain : 

a) Penyelenggaraan  sekolah  menengah  dapat  bekerja  sama  dengan  

masyarakat  terutama  dunia  usaha / industri  dan  para  dermawan  

untuk  memperoleh   sumber  daya  dalam  rangka  menunjang  

penyelenggaraan  dan  pengembangan  pendidikan. 

b) Pada  sekolah  menengah  dapat  dilakukan  uji  coba  gagasan  baru  

yang  diperlukan  dalam  rangka  pengembangan  pendidikan  

menengah. 

3. Kep. Menaker No: 285 / MEN / 1991 tentang Pelaksanaan Permagangan 

Nasional. 

4. PP No: 39 / 1992 tentang peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  

Pemerintah dan masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. 

5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 0490 / U / 1992 tentang Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

6. Surat Kepmendikbud No. 080/V/1993 tentang kurikulum sekolah 

menengah kejuruan yangmenyatakan : 

a) Menggunakan  unit  produksi  sekolah  beroperasi  secara  

professional  sebagai  wahana  pelatihan  kejuruan. 

b) Melaksanakan  sebagai  kelompok  mata  pelajaran  kejuruan  di  

sekolah,  dan  sebagai lainnya  di  dunia  usaha  dan industri. 
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c) Melaksanakan  kelompok  mata  pelajaran  keahlian  kejuruan  

sepenuhnya  di  masyarakat  dunia  usaha  dan  industri. 

7. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 

Rumusan yang tertuang dalam UU no.2 Tahun 1989, pendidikan kejuruan 

telah masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional secara hukum, yaitu jenis 

pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan sekolah (Pasal 11, 

Ayat 1). Dalam Pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa : “Pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk dapat bekerja 

dalam bidang tertentu”. 

8.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan.  

9.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 

2006 tentang Standar Isi.  

10. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL).  

11. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 

tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sistem ganda pada 

Sekolah Menengah Kejuruan. 
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2.3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan 

menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk 

melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah 

menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang 

disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (PP Nomor 29 Tahun 1990).  

 

SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di 

jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama SMK atau MAK, atau 

bentuk lain yang sederajat (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).  

 

SMK memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang 

dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. 

Program keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada permintaan 

masyarakat dan pasar. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang 

mempersiapkan siswa terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu.  

 

Siswa dapat memilih bidang keahlian yang diminati di SMK. Kurikulum SMK 

dibuat agar siswa siap untuk langsung bekerja di dunia kerja. Muatan 

kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar siswa tidak mengalami 

kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan masa studi sekitar 
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tiga atau empat tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai 

dengan keahlian yang telah ditekuni.  

 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat 3 dinyatakan 

tujuan pendidikan menengah kejuruan meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta ketrampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

Tujuan tersebut dirujuk sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP).  

 

Berikut adalah Tabel 2.1. Dasar-dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi 

kejuruan sekolah menengah kejuruan, bidang keahlian bisnis dan manajemen 

Program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian akuntansi. 

Tabel 2.1 Dasar Kompetensi Kejuruan 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerapkan prinsip 

profesional bekerja 

1.2 Mengidentifikasi sektor dan 

tanggung jawab industrI 

1.3 Menerapkan pedoman, prosedur, 

dan aturan kerja 

1.4 Mengelola informasi 

1.5 Merencanakan pekerjaan dengan 

mempertimbangkan waktu dan 

sumber daya 

1.6 Mengelola kompetensi personal. 

2. Melaksanakan komunikasi 

bisnis 

2.1 Mengidentifikasi penerima pesan 

2.2 Membuat pesan bisnis 

2.3 Menggunakan media komunikasi 

yang tersedia 

2.4 Melaksanakan komunikasi bisnis. 

3. Menerapkan Keselamatan, 

Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Hidup (K3LH) 

3.1 Mendeskripsikan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

3.2 Melaksanakan prosedur K3 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

3.3 Menerapkan konsep lingkungan 

hidup 

3.4 Menerapkan ketentuan pertolongan 

pertama pada kecelakaan. 

 

Pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan akan mencapai sasaran jika 

menerapkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan kejuruan efisien jika 

lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti 

bekerja. Pendidikan kejuruan efektif jika tugas-tugas diklat dilakukan dengan 

cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu. 

Efektif jika melatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di DU/DI, setiap 

individu memodali minatnya, pengetahuan dan keterampilannya pada tingkat 

yang paling tinggi, setiap profesi, jabatan, pekerjaan untuk setiap orang yang 

menginginkan dan memerlukan serta dapat untung. Pendidijan kejuruan juga 

akan efektif jika diklat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir 

yang benar diulang sehingga sesuai/cocok dengan pekerjaan, gurunya 

mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan kompetensi pada 

operasi dan proses kerja yang telah dilakukan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan 

adalah sebagai berikut: (a) menyiapkan siswa agar menjadi manusia produktif, 

mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga 

kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian 

yang dipilihnya; (b) menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, ulet dan 

gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; 
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(c) membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar 

mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun 

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (d) membekali siswa 

dengan kompetensikompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang 

dipilih.  

1. Siswa  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menjelaskan siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

 

2. Kurikulum  

Pengertian kurikulum dalam UU nomor 20 tahun 2003, Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Wayong (2005) mengatakan bahwa materi pembelajaran yang diberikan 

di sekolah adalah bekal dasar yang bersifat teoritik dan keterampilan 

kejuruan dasar. Sedangkan di industri atau institusi pasangan siswa 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan kerja yang nyata serta sikap 

kerja maupun tanggung jawab terhadap hasil kerja. Dengan demikian 

secara logika siswa yang melaksanakan PSG memiliki kemampuan 

yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 

 

3. Tenaga Kependidikan  

a. Kepala Sekolah  

D.E. McFarland dalam Sudarwan (2010:6) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan dilukiskan akan 

memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses 
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mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan efektif dan efisien. 

 

Dalam lingkup pendidikan, kepemimpinan ada di tangan kepala 

sekolah. Kepala sekolah sebagai pengelola dan eksekutif di sekolah 

yang menunjukkan dirinya sebagai pelaksana teknis manajerial yang 

memiliki keterampilan-keterampilan untuk menjalankan sekolah. 

 

Dengan demikian kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepala sekolah 

sebagai pimpinan di sekolah untuk  mempengaruhi dan mendorong 

para guru dan staf lainnnya di sekolah untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapai tujuan 

sekolah dengan efektif dan efisien. 

 

b. Guru / Instruktur  

Pengertian guru dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru, adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 

pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. 
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Kedudukan Guru dalam UU No 14 Tahun 2005 adalah sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan anak usia dini pada jalur formal.  

 

Guru juga merupakan suatu profesi yang profesional. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Undang Undang tentang Guru dan Dosen 

tersebut dijelaskan pula bahwa guru merupakan salah satu pendidik 

professional. Dengan demikian profesi guru merupakan perkerjaan 

yang menuntut profesionalitas yaitu keahlian khusus yang 

berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai  pendidik, 

pengajar, pembimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi siswanya. 

 

Uno (2008:18), guru professional adalah guru yang memiliki berbagai 

kemampuan agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan 

berhasil. Menurut Danim, “guru profesional adalah guru yang 

memiliki kompotensi tertentu sesuai dengan persaratan yang dituntut 

oleh profesi keguruan”. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

guru professional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau 

materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, 

serta senantiasa mengembangkannya kemampuannya secara 

berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun 

pengalamannya. Dan profesionalitas guru ditunjukkan dari 
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kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang guru yang 

professional. Sebagaimana yang dikemukakan Syah (2002:159), 

bahwa profesionalitas guru berasal dari kata sifat profession 

(pekerjaan) yang berarti sangat mampu melaksanakan pekerjaan. 

Dalam hal ini mampu melaksanakan pekerjaan sebagai guru. 

 

Seorang guru yang memiliki kompetensi profesional harus menguasai 

bahan materi pelajaran yang akan disampaikannya. Tidak hanya materi 

yang ada dalam kurikulum akan tetapi juga ilmu-ilmu lainnya yang 

relevan dengan materi mata pelajaran yang diajarkannya. Sehingga 

guru tersebut memiliki keilmuan yang bulat dan utuh, yang akan 

sangat membantunya dalam menyampaikan materi kepada para 

siswanya. 

 

Untuk itu guru harus belajar terus menerus, dengan cara demikian ia 

akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu penegtahuan sebagai 

bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan 

demonstrator, sehingga ia mampu memperagakan apa yang 

diajarkannya secara didaktis. Maksudnya agar apa saja yang 

disampaikannya itu betul-betul dimiliki siswa. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi profesional guru adalah penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 
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metodologi keilmuannya, yang dengan kemampuannya itu mendukung 

keberhasilannya dalam proses pembelajaran. 

 

4. Pembentukan Kompetensi Profesional Guru 

Lembaga pendidikan guru merupakan suatu lembaga yang selalu 

mendapat perhatian, baik oleh para ahli pendidikan maupun oleh para 

administrator pendidikan dalam berbagai tingkat wewenang dan tanggung 

jawab dalam sektor pendidikan. Perhatian itu wajar diberikan mengingat 

pentingnya peranan lembaga pendidikan guru, baik pre-service maupun in-

service, dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan calon-calon guru 

dalam berbagai jenjang persekolahan, sejak dari Taman Kanak-Kanak 

sampai dengan pendidikan tingkat menengah. Dewasa ini pemerintah juga 

telah merintis suatu struktur lembaga pendidikan guru yang bertugas 

mempersiapkan calon guru untuk pergurua tinggi yang disebut program 

Magister (S.2) dan program Doktor (S.3). 

 

Upaya untuk membentuk kompetensi profesional guru harus disesuaikan 

dengan tuntutan dalam kompetensi profesional guru itu sendiri. 

Maksudnya upaya dalam bentuk apapun dapat dilakukan dalam 

mengembangkan kompetensi profesional guru akan tetapi harus tetap 

selaras dengan tuntutan kompetensi profesional guru itu sendiri.  

 

Menurut Kurt Lewin dalam Calvin (2000:275) seseorang akan 

memperoleh kompetensi karena medan gravitasi di sekitarnya yang turut 

membentuk potensi seseorang secara individu. Dengan demikian merujuk 

pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi individu dipengaruhi 
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dan dibentuk oleh lingkungannya yang dalam pandanga teknologi 

pembelajaran lingkungan tersebut diposisikan sebagai sumber belajar. 

 

Menurut Uno (2004 : 95), kompetensi yang dimiliki seseorang dibentuk 

berdasarkan pengalaman yang diperoleh secara empiris melalui observasi, 

pengetahuan ilmiah yang diterimanya dari pendidikan formal, dan 

keterampilan yang dilakukannya secara mandiri.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi yang dimiliki seseorang terbentuk dikarenakan pengaruh dua 

faktor yaitu faktor bawaan, seperti bakat, minat, intelegensi, dan faktor 

lingkungan seperti pendidikan, latihan. Bagaimanapun baiknya faktor 

bawaan apabila lingkungan tidak menunjang dan mengembangkannya 

maka pembawaan yang sudah baik akan menjadi laten (tetap tidur). Begitu 

juga sebaliknya, apabila pembawaan sudah tidak baik, namun lingkungan 

memungkinkan dan menunjang maka kompetensi ideal akan tercapai. Dan 

akan lebih optimal lagi kompetensi yang terbetuk apabila faktor 

pembawaan dan lingkungan sama- sama mendukung terbentuknya 

kompetensi tersebut. 

 

2.4 Pendidikan Kejuruan Akuntansi 

Tujuan Kompetensi Keahlian Akuntansi secara umum mengacu pada isi 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 mengenai 

Tujuan Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 15 yang menyebutkan 

bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 
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mempersiapkan  siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, Secara 

khusus tujuan Kompetensi Keahlian Akuntansi adalah membekali siswa 

dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten : 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa. 

2. Mendidik peserta diklat agar menjadi warga negara yang bertanggung 

jawab. 

3. Mendidik menerapkan hidup sehat, memiliki wawasan pengetahuan dan 

seni. 

4. Mendidik peserta diklat dengan keahlian dan keterampilan akuntansi  

bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada 

di dunia usha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. 

5. Mendidik siswa agar mampu memilih karir, berkompetisi dan 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian akuntansi. 

6. Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan  sebagai 

bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan. 

 

Tabel 2.2 Kompetensi Kejuruan Akuntansi 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mengelola dokumen transaksi 1.1. Mengidentifikasi dokumen 

transaksi 

1.2. Memverifikasi dokumen 

transaksi 

1.3. Memproses dokumen transaksi 

1.4. Mengarsipkan dokumen 

transaksi. 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Memproses dokumen dana kas 

kecil 

2.1 Mendeskripsikan administrasi 

dana kas kecil 

2.2 Menghitung mutasi dana kas 

kecil 

2.3 Menghitung selisih dana kas 

kecil 

2.4 Mengisi dana kas kecil 

2.5 Mencatat mutasi dan selisih 

dana kas kecil. 

3. Memproses dokumen dana kas 

di bank 

3.1 Mendeskripsikan administrasi 

kas bank 

3.2 Menghitung mutasi kas bank 

3.3 Membukukan mutasi kas bank 

3.4 Menyusun laporan rekonsiliasi 

bank 

3.5 Membukukan penyesuaian kas 

di bank. 

4. Memproses entri jurnal 4.1 Mengelompokkan dokumen 

sumber 

4.2 Menyiapkan jurnal 

4.3 Mengarsipkan dokumen. 

5. Memproses buku besar 5.1 Mempersiapkan pengelolaan 

buku besar 

5.2 Membukukan jurnal ke buku 

besar 

5.3 Menyusun daftar saldo akun 

dalam buku besar. 

6. Mengelola kartu piutang 6.1 Mendeskripsikan pengelolaan 

kartu piutang 

6.2 Mengidentifikasi data piutang 

6.3 Membukukan mutasi piutang 

ke kartu piutang 

6.4 Melakukan konfirmasi saldo 

piutang 

6.5 Menyusun laporan piutang. 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Mengelola kartu persediaan 7.1 Mendeskripsikan pengelolaan 

kartu persediaan 

7.2 Mengidentifikasi data mutasi 

persediaan 

7.3 Membukukan mutasi 

persediaan ke kartu persediaan 

7.4 Membukukan selisih 

persediaan 

7.5 Membuat laporan persediaan. 

8. Mengelola kartu aktiva tetap 8.1 Mendeskripsikan pengelolaan 

kartu aktiva tetap 

8.2 Mengidentifikasi data mutasi 

aktiva tetap 

8.3 Mengidentifikasi penyusutan 

dan akumulasi penyusutan 

aktiva tetap 

8.4 Membukukan mutasi aktiva 

tetap ke kartu aktiva tetap 

8.5 Membukukan mutasi 

penyusutan dan akumulasi 

penyusutan aktiva tetap. 

9. Mengelola kartu utang 9.1 Mendeskripsikan pengelolaan 

kartu utang 

9.2 Mengidentifikasi data utang 

9.3 Membukukan mutasi utang ke 

kartu utang 

9.4 Menyusun laporan utang. 

10. Menyajikan laporan harga 

pokok produk 

10.1 Mengkompilasi biaya 

10.2 Menghitung pembebanan 

biaya 

10.3 Menyusun laporan biaya. 

11. Menyusun laporan keuangan 11.1 Membukukan jurnal 

penyesuaian 

11.2 Menyusun laporan keuangan 

11.3 Membukukan jurnal penutup 

11.4 Menyusun daftar saldo akun 

setelah penutupan. 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

12. Menyiapkan surat 

pemberitahuan pajak 

12.1 Menyiapkan dokumen 

transaksi pemungutan dan 

pemotongan Pajak 

Penghasilan (PPh) 

12.2 Menyiapkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Penghasilan 

pasal 21 

12.3 Menyiapkan SPT Tahunan 

PPh Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

12.4 Menyiapkan SPT Tahunan 

PPh Wajib Pajak Badan 

12.5 Menyiapkan SPT Masa pajak 

pertambahan nilai (PPN) dan 

pajak penjualan atas barang 

mewah (PPn-BM). 

13. Mengoperasikan paket 

program pengolah angka/ 

spreadsheet 

13.1 Mempersiapkan komputer 

dan paket program pengolah 

angka 

13.2 Mengentri data 

13.3 Mengolah data dengan 

menggunakan fungsi-fungsi 

program pengolah angka 

13.4 Membuat laporan 

14. Mengoperasikan aplikasi 

komputer akuntansi 

14.1 Menyiapkan data awal 

perusahaan 

14.2 Membuat bagan akun (chart 

of account) 

14.3 Membuat buku pembantu 

14.4 Mengentri saldo awal 

14.5 Mengentri transaksi 

14.6 Membuat laporan 

14.7 Membuat backup file. 

 Sumber : SKL kejuruan Akuntansi (www.litbang.kemdikbud.go.id) 
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2.5 Teori Belajar dan Pembelajaran 

A.   Teori Belajar Behaviorisme 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan 

perilakunya. Menurut teori ini, hal terpenting dalam belajar merupakan masukan 

yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja 

yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau 

tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Karena 

tidak dapat diamati dan diukur, proses yang terjadi antara stimulus dan respon 

tidak penting untuk diperhatikan. Karena stimulus dan respon dapat diamati, maka 

apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh siswa(respon) 

harus mampu diamati dan diukur.  

Menurut Thorndike dalam Hegenhahn (2008 : 60), bentuk paling dasar dari proses 

belajar adalah trial and error learning (belajar dengan uji coba) atau yang 

disebutnya selecting and connecting (pemilihan dan pengaitan). Thorndike 

mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini 

mengikuti hukum-hukum berikut: 

1) Hukum kesiapan(Law of readiness) 

Hukum kesiapan adalah prinsip tambahan yang menggambarkan taraf 

fisiologis bagi law of effect.Hukum ini menunjukkan keadaan-keadaan 

dimana pelajar cenderung untuk mendapatkan kepuasan atau ketidakpuasaan, 

menerima atau menolak sesuatu. Menurut Thorndike ada tiga keadaan yang 

demikian itu, yaitu: 
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1. Jika suatu unit konduksi sudah siap untuk berkonduksi, maka konduksi 

dengan unit tersebut akan memberi kepuasan, dan tidak akan ada tindakan-

tindakan lain untuk mengubah konduksi itu. 

2. Unit konduksi yang sudah siap untuk berkonduksi apabila tidak 

berkonduksi akan menimbulkan ketidak-puasan, dan akan menimbulkan 

respon-respon yang lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidak-

puasan, dan akan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk 

mengurangi atau meniadakan ketidak-puasan itu. 

3. Apabila unit konduksi yang tidak siap berkonduksi dipaksa untuk 

berkonduksi, maka konduksi itu akan menimbulkan ketidak-puasan, dan 

berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk mengurangi atau 

meniadakan ketidak-puasan itu. 

Jadi, apabila kecenderungan bertindak itu timbul karena penyesuain diri atau 

hubungan dengan sekitar, karena sikap dan sebagainya, maka memenuhi 

kecendrungan itu di dalam tindakan akan memberikan kepuasan, dan dan tidak 

memenuhi kecendrungan tersebut akan menimbulkan ketidak-puasan. Jadi 

sebenarnya readiness itu adalah persiapan untuk bertindak, ready to act. 

Seorang anak yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak dan kemudian 

melakukan kegiatan, sedangkan tindakannya itu mengakibatkan ketidakpuasan 

bagi dirinya, akan selalu menghindarkan dirinya dari tindakan-tindakan yang 

melahirkan ketidakpuasan itu. 

Seorang anak yang tidak mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau 

melakukan kegiatan tertentu, sedangkan orang tersebut ternyata melakukan 

tindakan, maka apa yang dilakukannya itu akan menimbulkan rasa tidak puas 
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bagi dirinya. Dia akan melakukan tindakan lain untuk menghilangkan 

ketidakpuasan tersebut. 

Dari ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak akan lebih 

berhasil belajarnya, jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar. 

2) Hukum latihan (law of exercise) 

Hukum ini mengandung dua hal yaitu: 

1. Law of use: hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi 

bertambah lemah atau terlupa kalau latihan-latihan atau penggunaan 

dihentikan. 

2. Law of disuse: hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi 

bertambah lemah atau terlupa kalau latihan-latihan atau penggunaan 

dihentikan. 

Interpretasi dari hukum ini adalah semakin sering suatu pengetahuan yang  

telah terbentuk akibat terjadinya asosiasi antara stimulus dan respondilatih 

(digunakan), maka  ikatan tersebut akan semakin kuat. Jadi, hukum ini 

menunjukkan prinsip utama belajar adalah pengulangan. Semakin sering 

suatu materi pelajaran diulangi maka materi pelajaran tersebut akan 

semakin kuat tersimpan dalam ingatan (memori). 

3) Hukum akibat (law of effect) 

Law of effectini menunjukkan kepada makin kuat atau makin lemahnya 

hubungan sebagai akibat dari pada hasil respon yang dilakukan. Apabila suatu 

hubungan atau koneksi dibuat dan disertai atau diikuti oleh keadaan yang 

memuaskan, maka kekuatan hubungan itu akan bertambah, sebaliknya apabila 

suatu koneksi dibuat dan disertai atau diikuti oleh keadaan yang tidak 
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memuaskan, maka kekuatan hubungan itu akan bertambah, sebaliknya apabila 

suatu koneksi dibuat dan disertai atau diikuti oleh keadaan yang tidak 

memuaskan, maka kekuatan hubungan itu akan berkurang. Konkretnya adalah 

sebagai berikut: Misalkan seorang siswa diminta untuk menyelesaikan suatu 

soal matematika, setelah ia kerjakan, ternyata jawabannya benar, maka ia 

merasa senang/puas dan akibatnya antara soal dan jawabannya yang benar itu 

akan kuat tersimpan dalam ingatannya. Hukum ini dapat juga diartikan, suatu 

tindakan yang diikuti akibat yang menyenangkan, maka tindakan tersebut 

cenderung akan diulangi pada waktu yang lain. Sebaliknya, suatu tindakan 

yang diikuti akibat yang tidak menyenangkan, maka tindakan tersebut 

cenderung akan tidak diulangi pada waktu yang lain. 

 

B. Teori Belajar Kognitivisme 

Psikologi kognitif merupakan salah satu aliran yang mempunyai pengaruh 

terhadap praktik belajar yang dilaksanakan di sekolah. Psikologi kognitif 

telah memberikan kontribusi terhadap penggunaan unsur kognitif atau 

mental dalam proses  belajar. Berbeda dengan pandangan behavioristik yang 

memandang belajar sebagai kegiatan yang dipengaruhi oleh stimulus dan 

respon, aliran kognitif memandang kegiatan belajar tidak hanya sekedar 

melibatkan stimulus dan respon,  tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga 

melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu sedang belajar. 

Oleh karena itu, menurut aliran kognitif, belajar adalah sebuah Process  

mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan. Sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat 

diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti 

motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya (Baharuddin & 

Wahyuni, 2007: 88). 

 

Menurut perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa 

mental, bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang bersifat behavioral 

tampak lebih nyata dalam hampir setiap peristiwa belajar siswa. Pandangan 

kognitivisme ini membawa kepada sebuah pemahaman bahwa pengetahuan tidak 

http://banyubeningku.blogspot.com/
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diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan, yakni belajar.  

Bahkan, perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka 

berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, proses  pembelajaran juga sangat 

berkaitan erat dengan pembentukan dan penggunaan kemampuan berpikir. Siswa 

akan lebih mudah mencerna konsep dan ilmu pengetahuan apabila di dalam 

dirinya sudah ada struktur dan strata intelektual, sehingga ketika ia berhadapan 

dengan bahan atau materi pembelajaran, ia mudah menempatkan, merangkai dan 

menyusun alur logis, dan menguraikannya. 

Psikologi kognitif muncul dipengaruhi oleh psikologi gestalt, karena merasa 

belum puas dengan penemuan-penemuan para ahli sebelumnya yang 

menyatakan bahwa belajar sebagai proses stimulus dan respons serta 

manusia bersifat mekanistik. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para 

tokoh gestalt lebih menekankan pada persepsi. Menurut mereka, manusia 

bukanlah sekedar makhluk yang hanya bisa bereaksi jika ada stimulus yang 

mempengaruhinya. Tetapi lebih dari itu, manusia adalah makhluk individu 

yang utuh antara rohani dan jasmaninya. Pada saat manusia bereaksi dengan 

lingkungannya, manusia tidak sekedar merespons, tetapi juga melibatkan 

unsur subyektivitasnya yang antara masing-masing individu dapat berlainan 

(Baharuddin & Wahyuni, 2007: 88). 

 

Menurut teori gestalt, belajar adalah proses mengembangkan insight (wawasan, 

pengertian/pengetahuan). Insight ini adalah pemahaman terhadap hubungan 

antarbagian di dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori 

behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis 

sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight, teori gestalt justru 

menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku (Sanjaya, 

2008: 118).  
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C. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. 

Bagi siswa, agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

siswa harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya, berusaha dengan ide-ide terbaiknya yang berguna dalam proses  

pemecahan. 

 

Teori konstruktivisme berlandaskan pada teori Piaget, Vygotsky, teori-teori 

pemrosesan informasi, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori Bruner. 

Konstruktivisme tidak mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran ada 

dan harus ditemukan serta diuji, tetapi mengetengahkan bahwa siswa menciptakan 

pembelajaran mereka sendiri. (Schunk, 2012 : 322). Guru sebaiknya tidak 

melaksanakan pembelajaran dengan cara konvensional kepada seluruh siswa.   

 

Namun, sebaiknya guru  membangun situasi-situasi  sedemikian rupa sehingga 

siswa  dapat terlihat secara aktif  dengan materi pelajaran melalui pengolahan-

pengolahan materi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pendekatan teori 

konstruktivisme lebih menekankan pada tindakan siswa yang lebih aktif 

dibandingkan guru, dengan harapaan siswa akan mendapatkan materi 

danpemahaman. Pada teori ini siswa dibina secara mandiri melalui tugas dengan 

konsep penyelesaian suatu masalah. 
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Dengan kata lain, teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan melakukan revisi apabila aturan-aturan itu tidak 

lagi sesuai. Tuntutan pada teori konstruktivisme lebih terletak pada bagaimana 

penyelesaian sebuah masalah dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menjadi landasan utama dalam teori 

konstruktivisme. 

 

D. Teori Belajar Humanisme 

Teori belajar humanistik pada hakikatnya bertujuan melaksanakan pembelajaran 

dengan memanusiakan manusia. Dengan kata lain, pembelajaran dapat dianggap 

berhasil apabila siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa 

dalam proses  belajarnya harus berusaha agar secara bertahap  mampu mencapai 

aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.  

 

Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran dilaksanakan dengan mengarahkan 

siswa untuk berfikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses  belajar. Pembelajaran berdasarkan 

teori humanistik yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan 

sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi 

ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi 

pola perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri (Herpratiwi, 

2009: 39). 
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2.6 Hasil Penelitian yang Relevan  

2.6.1 Hasil penelitian Arfandi (2008) http://journal.uny.ac.id diakses tanggal 12 

Desember 2013, yang berjudul “Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa 

SMK Program Keahlian Teknik Bangunan Di Kota Makassar”. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan tentang evaluasi pelaksanaan praktik kerja 

industri siswa SMK program keahlian teknik bangunan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

a. Komponen Masukan  

1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa SMK program keahlian 

Teknik Bangunan siap melakukan praktik kerja industri. Hal ini 

didukung oleh pengetahuan siswa mengenai maksud, tujuan, 

manfaat, dan harapan dari pelaksanaan prakerin. Selain itu, siswa 

juga merasa memiliki kemampuan dasar keterampilan yang baik 

untuk dapat melaksanakan prakerin. 

2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) yang menyelenggarakan program keahlian Teknik 

Bangunan sangat siap melakukan praktik kerja industri. Hal ini 

didukung oleh tingkat pengetahuan sekolah yang sanga mengetahui 

maksud, tujuan, manfaat, dan harapan dari pelaksanaan prakerin 

dan telah berpengalaman menyelenggarakan prakerin selama 12 

tahun, dan hal ini juga didukung dengan intensitas sosialisasi tinggi 

yang dilakukan oleh sekolah, memiliki guru yang berpengalaman, 

serta memiliki sarana prasarana yang memadai terutama yang 

menunjang pelaksanaan prakerin. Adanya struktur organisasi 

http://journal.uny.ac.id/
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sekolah yang mengelola hubungan industri sangat membantu 

kesiapan sekolah dalam pelaksanaan praktik kerja industri baik 

dalam aspek administrasi persuratan, dokumen kerjasama industri, 

serta daftar industri mitra pelaksana prakerin. Walaupun demikian, 

kerja sama sekolah dan industri masih mencapai tingkat yang baik, 

sementara pembiayaan prakerin masih dibebankan kepada siswa 

peserta prakerin. 

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Industri pasangan prakerin siap 

melakukan praktik kerja industri terutama bagi industri-industri 

golongan besar dan menengah, sementara untuk industri golongan 

kecil hanya 75% yang siap melaksanakan prakerin. Hal ini 

didukung oleh tingkat pengetahuan industri pada maksud, tujuan, 

manfaat, dan harapan dari pelaksanaan prakerin, sosialisasi yang 

dilakukan oleh sekolah, tenaga instruktur yang berpengalaman dan 

memiliki pemahaman yang baik tentang prakerin. Walaupun 

demikian, kerjasama yang terbangun antara industri dan sekolah 

masih kurang baik terutama kepada industriindustri golongan kecil, 

sementara kerjasama sekolah dengan industry golongan menengah 

dan besar cukup baik walaupun masih terbatas dan belum 

maksimal. 

b. Komponen Proses 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas siswa melaksanakan 

praktik kerja industri memuaskan. Hal ini didukung oleh kemampuan 

siswa dalam beradaptasi di lingkungan industri terutama dalam hal 
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kedisiplinan, komunikasi dengan karyawan dan pimpinan, kreativitas, 

dan inisiatif dari siswa. Namun demikian menurut instruktur prakerin, 

kemampuan dasar siswa masih kurang untuk dapat bekerja secara 

praktis di industri, selain itu, siswa juga memiliki rasa tidak percaya 

diri untuk dapat melaksanakan pekerjaanpekerjaan di bawah tekanan. 

Aktivitas guru pembimbing selama siswa melaksanakan prakerin 

sudah baik dan memuaskan, hal ini didukung oleh intensitas guru 

dalam mengunjungi siswa selama prakerin serta motivasi dan 

dukungan yang diberikan oleh guru kepada para siswa. Aktivitas 

instruktur prakerin juga dilaksanakan dengan baik dan memuaskan 

terutama dalam membimbing siswa selama prakerin mulai dari 

pelaksanaan kegiatan terbimbing sampai pada kegiatan mandiri siswa 

terhadap suatu pekerjaan. Instruktur juga senantiasa memberi 

penjelasan tambahan bagi siswa yang belum mengerti. 

c. Komponen Hasil 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perolehan nilai akhir siswa pada 

praktik kerja industri sangat memuaskan dengan tingkat kelulusan 

100%. Perolehan nilai sangat memuaskan sebanyak 48,89%, dan 

memuaskan sebanyak 40,00%. Penilaian akhir siswa prakerin 

dilakukan oleh instruktur dengan memperhatikan kehadiran, 

kedisiplinan, motivasi, mutu kerja, inisiatif, kreatifitas, perilaku, dan 

keterampilan kerja siswa. 
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2.6.2 Hasil penelitian Mahmudi, Mokhamad (2013) http://ejournal.umm.ac.id 

diakses tanggal 9 Juni 2014, yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Sistem 

Ganda Bersertifikat ISO di SMK Negeri 1 Malang”. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.Ada 3 aspek yang 

diteliti yaitu; 1).bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di SMK 

Negeri 2 Malang; 2). respon siswa reguler dalam menerima siswa ABK di 

SMK Negeri 2 Malang; 3).dukungan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan pendidikan inklusi di SMK Negeri 2 Malang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang telah 

berlangsung selama 3 tahun, diikuti oleh siswa inklusif dengan berbagai 

macam jenis ketunaan, diajar oleh guru pendamping khusus yang 

profesional dan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum modifikasi. 

Karena sosialisasi yang intens dan dibantu oleh siswa program keahlian 

Perawatan Sosial maka para siswa inklusif di terima kehadirannya di SMK 

Negeri 2 Malang, sedangkan sarana belajar dan praktik kerja sudah 

tersedia. 

2.6.3 Hasil penelitian Suartika, I Nengah dkk. (2013) e-Journal Program 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, yang berjudul “Studi Evaluasi 

Pelaksanaan Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) dalam Kaitannya dengan 

Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Susut”. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas 

pelaksanaan program Praktik Kerja Industri dalam kaitannya dengan Pendidikan 

Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Susut. Ada empat variabel yang dikaji yaitu 

variabel konteks, input, proses dan produk dengan melibatkan 53 responden 

http://ejournal.umm.ac.id/
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dang menggunakan metode CIPP. Variabel konteks meliputi aspek perencanaan 

dan penyusunan program praktik kerja industri, variabel Input meliputi aspek 

pengorganisasian, pelaksanaan, variabel proses meliputi pengawasan dan evaluasi 

serta variabel produk meliputi penguasaan kompetensi dan kesiapan kerja siswa. 

Hasil penelitian berdasarkan analisis T-Skor menunjukan bahwa (1) variabel 

konteks kategori negatif (-), variabel input kategori negatif (-), variabel proses 

kategori negatif (-) dan variabel produk kategori negatif (-). Artinya pelaksanaan 

program Praktik Kerja Industri di SMK Negeri 1 Susut ditinjau dari keempat 

variabel menunjukan negatif (-). Dengan demikian berdasarkan hasil analisis data 

masing-masing variabel disimpulkan bahwa pelaksanaan program Praktik Kerja 

Industri dalam kaitannya dengan Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 

Susut ditinjau dari variabel konteks, input, proses dan produk sangat tidak efektif. 

 

2.7 Kerangka Evaluasi 

SMK yang merupakan salah satu wahana pendidikan formal, mempunyai 

tujuan mempersiapkan para siswanya untuk menjadi tenaga kerja tingkat 

menengah yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, keahlian dan 

akhirnya mempunyai kesiapan kerja setelah menamatkan pendidikannya. 

Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan DU/DI menjadi pusat 

perhatian pendidikan kejuruan. Untuk itu, pemerintah telah menerapkan 

konsep link and match dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.  

Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah, kependidikan berbasis ganda 

sesuai dengan kebijakan link and match, mengharapkan supaya program 

pendidikan kejuruan itu dilaksanakan di dua tempat. Sebagian program 

pendidikan dilaksanakan di sekolah, yaitu teori dan praktik dasar kejuruan. 
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Sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keterampilan produktif 

yang diperoleh melalui prinsip learning by doing.  

 

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 disekolah 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 Prakerin. 

 

Prakerin adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan yang memadukan 

secara utuh dan terintegrasi kegiatan belajar siswa di sekolah dengan proses 

penguasaan keahlian kejuruan melalui bekerja langsung di lapangan kerja. 

Metode tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu SMK untuk 

mencapai relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. 
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Harapan utama dan kegiatan prakerin ini di samping meningkatkan keahlian 

profesional siswa agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja agar 

siswa memiliki etos kerja yang meliputi: kemampuan bekerja, motivasi kerja, 

inisiatif, kreatif, hasil pekerjaan yang berkualitas, disiplin waktu, dan 

kerajinan dalam bekerja. 

 

Prakerin dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

profesional dibidangnya. Melalui Prakerin diharapkan dapat menciptakan 

tenaga kerja yang profesional tersebut. Dimana para siswa yang melaksanakan 

pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan 

sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakannya Prakerin  ini kita 

tidak dapat langsung terjun ke dunia industri karena kita belum mengetahui 

situasi dan kondisi lingkungan kerja.  

 

Melalui Prakerin ini siswa memperoleh pengalaman dengan bahan kerja serta 

membiasakan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Harapan utama 

dari Prakerin ini adalah agar siswa dapat mengetehui bagaimana keadaan 

dunia kerja dan Prakerin wajib dilaksanakan oleh para siswa- siswi di SMK. 

Prakerin juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Nasional. 

 

Program Prakerin yang sudah dilakukan siswa perlu dievaluasi untuk melihat 

kesesuaian antara program dengan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan 

sebagai dasar untuk penyusunan program tindak lanjut yang harus dilakukan 

baik terhadap pencapaian kompetensi siswa maupun terhadap program 

prakerin. Dalam penelitian ini evaluasi dilakukan adalah dengan menggunakan 

model penelitian evaluasi, adapun evaluasi yang digunakan adalah CIPP 
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(Contex, Input, Process, Product). Contex meliputi kondisi lingkungan yang 

mendukung terlaksananya program. Input meliputi ketersediaan sarana dan 

prasarana. Process sama dengan pelaksanaan pendidikan sistem ganda. 

Product adalah hasil praktik kerja siswa.  Di bawah ini gambar 2.3 kerangka 

pikir evaluasi. 

 

  

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Evaluasi 

(Sumber : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2008) 
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