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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu proses 

untuk mengembangkan potensi diri bagi setiap peserta didik sehingga nantinya 

dapat memiliki keterampilan, kecerdasan maupun kepribadian yang dibutuhkan 

oleh masyarakat maupun bangsa. Potensi diri yang dikembangkan merupakan 

modal bagi manusia yang sangat diperlukan dalam pengembangan dan 

pertumbuhan suatu bangsa dan negara. 

Salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai misi menyiapkan peserta 

didik menjadi tenaga kerja yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara 

umum tujuan didirikannya SMK adalah untuk menciptakan manusia inovatif, 

kreatif, dan produktif, sehingga menghasilkan manusia yang terampil dan siap 

kerja. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 yang 

merumuskan bahwa “Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan 

siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”. 

Secara khusus pernyataan tersebut menekankan tujuan lulusan pendidikan 
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kejuruan disiapkan untuk memasuki dunia kerja, baik dalam menciptakan usaha 

sendiri maupun memasuki peluang atau lowongan kerja yang ada dengan 

kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki. 

Melihat dari tujuan pendidikan kejuruan bahwa lulusannya nanti diharapkan 

menjadi manusia yang terampil untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lanjut sesuai dengan kejuruannya, maka sekolah harus menyediakan kegiatan-

kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut baik dari sarana prasana, tenaga 

pendidik, biaya, serta tempat praktik industri sebagai wujud pendidikan tindak 

lanjut sesuai jurusannya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan 

kompetensi keahlian peserta didik sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

Pada sisi lain, keadaan pendidikan kejuruan yang ada saat ini cukup 

memprihatinkan. Keadaan ini ditandai dengan adanya isu bahwa terdapat 

kesenjangan antara pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki lulusan 

pendidikan kejuruan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh 

dunia kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Slamet dalam Suparmin (1998) yang 

menyatakan bahwa ketidaksiapan SMK bukan disebabkan oleh mutunya yang 

rendah akan tetapi karena ketidaksesuaian antara pengetahuan dan keterampilan 

yang dipelajari dengan tuntutan kerja. 

Salah satu kebijakan yang menjadi dasar pengembangan Pendidikan 

Menengah Kejuruan adalah kebijakan Link and Match. Pendekatan tersebut 

menggambarkan suatu sistem pendidikan yang merupakan perpaduan saling 

mengisi dan melengkapi antara pendidikan di SMK dengan pelatihan keahlian 

profesi yang didapatkan melalui pengalaman bekerja langsung di Dunia Kerja. 
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Realisasi kebijakan Link and Match dilakukan pendidikan kejuruan dengan 

mengadakan perubahan-perubahan secara mendasar yaitu dari sistem 

konvensional menuju Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Sistem konvensional 

memiliki banyak kelemahan, antara lain : kurang mempersiapkan siswanya untuk 

memasuki lapangan kerja, tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi dengan 

tuntutan pasar kerja, dan kurang mutakhir (konservatif). Sedang PSG dipandang 

lebih banyak memberikan keuntungan, baik bagi siswa, bagi Dunia Kerja maupun 

bagi SMK. Keuntungan lain yang dipandang lebih bernilai adalah bahwa PSG 

mampu memberikan pengalaman kerja sarat nilai. 

Salah satu program tahunan SMK yang mengacu pada penerapan 

pendidikan sistem ganda dalam meningkatkan dedikasi kerja lapangan siswa-

siswanya adalah dengan praktik kerja industri (Prakerin). Praktik kerja industri 

merupakan salah satu program intrakurikuler pendidikan di SMK. Dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah  

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, bahwa program praktik kerja industri 

merupakan program kurikulum sekolah menengah kejuruan yang pelaksanaan 

pembelajaran dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi 

dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama 

penilaian. 

Menurut Anwar (2006), praktik kerja industri merupakan bentuk pendidikan 

dan pelatihan keahlian kejuruan yang secara sistematis dan sinkron antara 

program pendidikan di sekolah dengan program pengusaan keahlian yang 
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diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk 

mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Tujuan utama dari Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) adalah mengoptimalkan hasil belajar yang diperoleh di 

pendidikan kejuruan untuk mencapai tujuan yang diharapakan secara maksimal 

dan diharapkan semakin trampil, berkompeten, dan profesional sesuai yang 

diharapakan oleh dunia kerja nantinya. 

Kegiatan praktik kerja industri ini merupakan kontrol kualitas siswa, apakah 

siswa SMK telah memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan 

industri, apakah telah memenuhi prinsip keterkaitan dan ketepatan (link and 

match) programnya dengan industri. Peran berikutnya adalah mengemban fungsi 

kehumasan (public relation) bagi lembaga SMK, akan memberikan pandangan 

positif melalui para siswa yang memiliki sikap dan kemampuan yang baik selama 

melaksanakan praktik kerja industri, atau sebaliknya terjadi pandangan negatif 

jika sikap dan kemampuan siswa kurang baik. Praktik kerja industri juga dapat 

berperan sebagai pemasaran lulusan, atau kegiatan kemitraan lainnya dengan 

industri seperti penelitian, pengabdian masyarakat dan sebagainya, yang 

kesemuanya harus saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK Negeri 2 Depok Sleman, Ibu 

Lasri selaku Kasi Prakerin menjelaskan bahwa siswa melaksanakan praktik kerja 

industri pada semester 1 di kelas XI selama 6 bulan yang dibagi menjadi 2 sesi. 

Tata cara yang harus ditempuh oleh para siswa yang akan melaksanakan praktik 

kerja industri adalah siswa mencari lokasi (DU/DI) yang mau ditempati dan 

mengadakan perjanjian lisan, siswa membuat surat permohonan praktik industri 
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yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Kepala Seksi Prakerin dan Kepala 

Sekolah, siswa mengantarkan surat permohonan praktik kerja industri ke DU/DI 

dan meminta pengesahan/persetujuan tertulis bahwa siswa tersebut diterima. 

Namun semakin banyaknya SMK maka semakin banyak pula siswa yang 

mengikuti pelaksanaan prakerin. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan 

kesenjangan selama mencari tempat praktik dan selama melaksanakan prakerin, 

diantaranya ada beberapa siswa yang kesulitan mencari tempat praktik yang 

sesuai atau sudah penuh diisi oleh siswa lain, kurang kepercayaan diri untuk 

mencari tempat prakerin sendiri, banyaknya pihak DU/DI yang menolak untuk 

dijadikan tempat praktik siswa. Oleh karena itu, banyak siswa yang memilih 

tempat praktik yang tidak sesuai dengan kriteria. 

Untuk akomodasi peserta prakerin yang jauh misalnya di Papua beberapa 

industri tidak memberikan akomodasi kepada siswa padahal di industri tersebut 

jurusannya sudah sesuai dengan ketrampilan siswa. Kegiatan monitoring juga sulit 

dilakukan khususnya didaerah-daerah yang cukup jauh oleh pembimbing 

lapangan seperti di Kalimantan, Papua, Sumatera, atau di Sulawesi, padahal 

seharusnya monitoring  dilakukan minimal dua kali oleh pembimbing lapangan 

yang bertanggungjawab. 

SMK Negeri 2 Depok Sleman sudah terkenal dengan lulusannya yang 

kompeten dibidangnya masing-masing, bahkan setelah mereka selesai praktik 

kerja industri disuatu perusahaan, banyak peserta didik sudah tidak melamar lagi 

untuk masuk ke perusahaan tersebut, karena sudah ditawarkan untuk bekerja 

menjadi karyawan di perusahaan tempat mereka prakerin karena sudah prakerin 
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dan magang. Namun untuk program keahlian desain pemodelan dan informasi 

bangunan di SMK Negeri 2 Depok Sleman belum pernah dilakukan evaluasi 

mengenai pelaksanaan prakerin, sehingga peneliti melakukan penelitian ini agar 

dapat menilai apakah pelaksanaan prakerin di SMK Negeri 2 Depok Sleman 

berjalan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan prakerin tersebut. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Dunia usaha/dunia industri membutuhkan tenaga kerja siap pakai dan terampil, 

namun saat ini masih banyak lulusan SMK yang belum siap bekerja. 

2. Dalam pemilihan tempat praktik kerja industri siswa mengalami kesulitan 

dalam menentukan DU/DI yang sesuai dengan kriteria karena semakin 

banyaknya siswa SMK yang melaksanakan praktik kerja industri. 

3. Beberapa siswa harus menanggung biaya akomodasi sendiri dikarenakan lokasi 

praktik yang dipilih cukup jauh. 

4. Pelaksanaan monitoring oleh pembimbing lapangan sulit dilakukan khususnya 

di daerah-daerah yang cukup jauh. 

 

C. Batasan Masalah 

Banyaknya masalah tentang praktik kerja industri seperti yang disebutkan 

diatas, maka masalah-masalah yang diteliti akan dibatasi dengan pertimbangan 

waktu, tenaga, kemampuan dan aspek lainnya. Adapun masalah yang akan diteliti 
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dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prakerin siswa SMK Negeri 2 Depok 

Sleman program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan dalam hal: 

1. Komponen input (kesiapan kerja peserta didik, kinerja guru mata pelajaran 

produktif, dan kesiapan sarana dan prasarana) 

2. Komponen proses (kinerja peserta didik dan kinerja guru pembimbing) 

3. Komponen produk (kesiapan kerja) 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah 

pelaksanaan praktik kerja industri di SMK Negeri 2 Depok Sleman program 

keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan sudah berjalan baik apabila 

ditinjau dari komponen input, komponen proses, dan komponen produk? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pelaksanaan prakerin SMK Negeri 2 Depok Sleman program 

keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan  dari segi komponen input 

(kesiapan kerja peserta didik, kinerja guru pelajaran produktif dan kesiapan 

sarana dan prasarana). 

2. Mengetahui pelaksanaan prakerin SMK Negeri 2 Depok Sleman program 

keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan  dari segi komponen 

proses (kinerja peserta didik dan kinerja pembimbing prakerin). 
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3. Mengetahui pelaksanaan prakerin SMK Negeri 2 Depok Sleman program 

keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan  dari segi komponen 

produk (kesiapan keja). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengembangan keilmuan 

khususnya bidang kehumasan dan kurikulum dalam mengelola praktik kerja 

industri Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan praktik kerja industri yang sesuai dengan peraturan. 

b. Bagi Sekolah, dalam hal ini untuk bagian kehumasan dan kurikulum sekolah 

yang mengelola prakerin, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan prakerin. 

c. Bagi peneliti atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi, bahan acuan, bahan masukan dan referensi tambahan ilmu 

pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah yang sejenis dan sebagai bahan 

tambahan koleksi perpustakaan tentang pengeloaan prakerin. 


