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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori penelitian ini membahas tentang teori-teori yang akan 

digunakan dalam penlitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal dan informal yang 

saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah pendidikan yang 

kurikulum dan penilaiannya diatur oleh pemerintah. Pendidikan formal teriri dari 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan 

tempat kursus, bimbingan belajar, dan sanggar termasuk dalam pendidikan 

informal yang kurikulumnya dapat dilihat dan dievaluasi oleh pengelolanya. 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 18, 

bahwa: a) pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar; b) 

pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan; c) pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Kejuruan atau bentuk lain sederajat. 

Dalam kajian teori ini akan dikaji mengenai salah satu jenjang pendidikan 

menengah dengan jenis pendidikan kejuruan atau sekarang disebut dengan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  

a. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan 

Menurut Rupert Evans dalam Wardiman (1998: 33) mendefinisikan 

pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan 
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seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu 

bidang daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Sedangkan menurut buku ajar 

Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

tahun 2013 disebutkan bahwa “Pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai 

pendidikan orang dewasa yang didesain menyiapkan peserta didik untuk 

memasuki dunia kerja”. Diterangkan kembali dalam buku ini pendidikan 

kejuruan/vokasi adalah pendidikan untuk bekerja (education for work). Istilah 

education-for-work lebih memberi makna pendidikan kejuruan sebagai jenis 

pendidikan yang tujuan utamanya adalah menjadikan individu peserta didik siap 

pakai di dunia kerja dan memiliki perkembangan karir dalam pekerjaannya 

(Istanto Wahyu Djatmiko dkk, 2013:19) 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa 

pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Smith Huges 

Act (Soeharto, 1997: 1) pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang 

program-programnya atau materi pelajarannya dipilih untuk siapapun yang 

tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri atau bekerja sebagai bagian 

dari suatu grup kerja. 

Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana seorang dilatih 

merupakan replika lingkungan dimana nanti akan bekerja. Berlatih yang 

sempurna adalah berlatih ditempat kerja yang sesungguhnya, berinteraksi 

dengan situasi nyata dan kontekstual (Putu Sudira, 2012: 31). Prinsip pendidikan 

kejuruan adalah membentuk peserta didik baik dari keterampilan keras maupun 

keterampilan lunak yang bertujuan untuk mengembangkan dirinya berwirausaha 
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maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan 

kejuruan merupakan pendidikan yang selalu berorientasi pada dunia kerja. 

Pentingnya pendidikan kejuruan dapat dilihat dari banyaknya pengangguran 

pada kalangan menengah. Hal tersebut dapat diketahui dari lulusan yang belum 

terserap di dunia kerja (Darmono, Usman, dan Sugestiyadi, 2014: 6) 

Pendidikan menegah 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 professional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah 

menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang 

disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk ke dalam lingkup pendidikan 

kejuruan dalam jenjang menengah. Sekolah Menengah Kejuruan (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 dari 

jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Undang-Undang 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).  

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk dari pendidikan formal menengah 

dalam lingkup jenis pendidikan kejuruan. SMK bertujuan menyiapkan lulusan 
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untuk menjadi tenaga terampil atau ditingkat menengah dan disamping itu juga 

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

b. Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan  

Menurut Suwandi (2016: 94) tentang arah dan tujuan pendidikan di 

Indonesia di era tahun 2000an, arah kebujakan pemerintah di bidang pendidikan 

yang bermutu; pengembangan kemampuan akademik dan professional tenaga 

kependidikan, pembaharuan kurikulum, pemberdayaan lembaga pendidikan, 

pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan, peningkatan kualitas lembaga 

pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, dengan sasaran 

peningkatan angka partisipasi, kesamaan memperoleh pendidikan bermutu, 

organisasi sekolah yang demokratis, transparan, efisien dan accountable.  

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) disebutkan bahwa tujuan 

pendidikan menengah kejuruan terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan yaitu: 

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; 

2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan 

bertanggung jawab;  

3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, 

memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; 

dan 
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4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan 

lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam denngan efektif 

dan efisien. 

Sedangkan tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja 

tingkat menegah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang 

dipilihnya. 

2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap 

professional dalam bidang keahlian yang diminatinya; 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar 

mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun 

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi;dan 

4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 

dengan program keahlian yang dipilih. 

Selain dari tujuan umum dan khusus Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tersebut, ada tujuan-tujuan lain dari para ahli, menurut Rupert Evans 

dalam Wardiman (1998: 36) merumuskan bahwa pendidikan kejuruan bertujuan 

untuk (a) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja, (b) mendorong 

motivasi untuk belajar terus menerus, dan (c) meningkatkan pilihan pendidikan 

bagi setiap individu. 
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Begitu pula dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Tahun 1990 Nomor 

29 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa, 

Sekolah menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional. Hal tersebut berarti 

lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus siap bekerja dengan 

professional dalam tahapan pekerja terampil dalam mengaplikasikan keahliannya 

pada lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. 

Penjabaran dari rumusan tujuan SMK dalam Peraturan Pemerintah Tahun 

1990 Nomor 29 tersebut dijabarkan dalam Keputusan Mendikbud Nomor 

0490/U/1990 tentang Sekolah Menengah Kejuruan pasal 2 ayat 1 yaitu: 

1) Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi dan meluaskan pendidikan dasar; 

2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya 

dan alam sekitar; 

3) Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian; dan 

4)  Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan 

mengembangakan sikap professional. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 menyebutkan adanya 

tujuan pendidikan menengah dan tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional. 
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Menurut Amin Rosidah (2014: 18) merangkum kesimpulan tujuan 

pendidikan kejuruan dari beberapa ahli bahwa pendidikan kejuruan memiiki 

tujuan yang sangat beragam. Tujuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk 

pengembangan pribad peserta didik tetapi ditujukan pula kepada masyarakat. 

Peserta didik memerlukan pendidikan kejuruan ini untuk membekali dirinya 

dalam menghadapi tantangan di masa dean serta mengaplikasikan ilmunya baik 

dalam keterampilan keras maupun keterampilan lunak. Selain untuk pribadi 

peserta didik dan masyarakat, industri juga membutuhkan lulusan yang memiliki 

keterampilan khusus serta profesional di bidangnya. 

Tujuan mengenai pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan memang 

berbeda. Orientasi dalam pembelajaran, proses pembelajaran serta lulusan yang 

dihasilkan pun akan berbeda nantinya. Pendidikan menengah lebih berorientasi 

pada kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan peserta didik 

jika nantinya menjadi anggota masyarakat yang memiliki jiwa sosial. Sedangkan 

pendidikan menengah kejuruan lebih berorientasi pada keterampilan bidang 

keahlian, DU/DI dan kemajuan teknologi. 

Seperti yang disebutkan diatas bahwa pendidikan kejuruan berorientasi 

pada dunia kerja atau DU/DI sehingga proses proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam pendidikan kejuruan pun berbeda dengan sekolah pada 

umumnya. Tuntutan dunia kerja yang semakin cepat mengalami perkembangan 

memerlukan kualitas tenaga kerja yang tidak hanya menguasai bidang yang 

spesifik (relistis), namun juga diperlukan kemampuan adaptif lain terkait dengan 

pengembangan potensi adaptif yang humanis. Pendidikan kejuruan pada 

dasarnya menyiapkan peserta didik untuk hidup pada era perubahan teknologi 
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yang cepat. Selain membekali dengan keterampilan tertentu peserta didik pada 

pendidikan kejuruan juga perlu menyiapkan peserta didik agar memiliki daya 

adaptasi yang baik, berkomitmen moral yang baik, mau hidup berdampingan 

dengan masyarakat multikultur. 

2. Dunia Usaha/Dunia Industri 

Pendidikan kejuruan yang baik adalah pendidikan kejuruan yang dapat 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut proses pembelajaran harus sesuai dan selaras dengan DU/DI. 

Kehadiran DU/DI bukan hanya sebagai tempat bagi peserta didik untuk 

melakukan praktik magang. Namun, perlibatan DU/DI harus merefleksikan 

implementasi dari keahlian ganda DU/DI dengan sekolah agar tujuan pendidikan 

bisa tercapai. 

Proses perlibatan DU/DI ini terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran kejuruan yang meliputi: (1) pengembangan kurikulum, sehingga 

kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan; (2) memanfaatkan DU/DI 

untuk memberikan pelatihan bagi guru, sehingga guru dapat terus memutahirkan 

pengetahuan dengan mengikuti perkembangan teknik yang sesuai dengan 

program kejuruannya; (3) meminta DU/DI untuk mengirimkan tenaga 

profesionalnya sebagai guru pendamping atau mentor bagi peserta didik; dan (4) 

melibatkan DU/DI dalam pembiayaan pendidikan, termasuk dilibatkan dalam 

pembangunan laboratorium, tempat praktik atau pemberian bantuan peralatan 

praktik kepada sekolah. 
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a. Kemitraan Sekolah dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) 

Kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha 

dan industri (DUDI) perlu dibangun secara sinergi sehingga lulusan yang 

dihasilkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar dunia usaha dan 

industri. Menurut Djojonegoro dalam Anwar (2006) menegaskan, kemitraan SMK 

dengan dunia usaha dan industri bukan lagi merupakan hal penting, tetapi 

merupakan keharusan. Muliati A.M, (2007) menjelaskan untuk mendapat 

keterampilan tidak cukup peserta didik belajar di sekolah tetapi harus didapat 

melalui on the job training yaitu belajar dari pekerja yang sudah berpengalaman 

di industri. Oleh karena itu sulit diharapkan dapat membentuk keahlian 

profesional pada diri peserta didik tanpa partisipasi industri. 

Kemitraan menurut Mc George, D. dan Palmer, A. (2002) berkaitan dengan 

hubungan manusia dengan kepentingan stakeholder, yang dilandasi 

keseimbangan kekuasaan. Kemitraan merupakan subjek yang kompleks yang 

sulit untuk dijabarkan dan dianalisis, karena kemitraan bukan sekedar 

memformalkan nilai-nilai lama, atau nostalgia kembali ke masa lalu. Kemitraan 

memerlukan tanggung jawab moral dan adil sebagai fondasi penting dari setiap 

kemitraan. Oleh karena itu kemitraan mempunyai beragam makna. 

Menurut Pakpahan (1994) kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan 

industri meliputi perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi. Kemitraan dalam 

perencanaan dapat berupa: (1) penyusunan  standar kompetensi; (2) 

pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan 

teknologi yang paling mutakhir; dan (3) penyusunan sistem pengujian dan 

sertifikasi. Kemitraan dalam pelaksanaan dapat berupa: (1) memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan praktik kerja industri/prakerin; 

(2) pemagangan guru; (3) pembiayaan pendidikan dan pelatihan; (4) pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan. Kemitraan dalam evaluasi dapat berupa (1) 

pelaksanaan uji kompetensi; (2) pemberian  sertifikasi; dan  (3) rekrutmen 

tamatan. 

Melalui kemitraan setidaknya terdapat tiga fungsi Dunia Usaha/Industri 

bagi siswa yaitu: 

1) Sebagai tempat praktik siswa 

Banyak SMK yang tidak memiliki peralatan dan  mesin untuk praktik dalam 

memenuhi standar kom-petensi atau tujuan yang ditentukan, menggunakan 

industri sebagai tempat praktik (outsourcing). Permasalahannya adalah pada 

saat ini jumlah industri tidak sebanding dengan jumlah siswa SMK yang 

memerlukannya sebagai tempat praktik. Sementara itu, masing-masing industri 

memiliki kapasitas yang terbatas untuk bisa menampung siswa SMK berpraktik di 

industri tersebut. 

Kebijakan pemerintah yang mendorong tumbuhnya jumlah SMK hingga 

menjadi 70% SMK dan 30% SMA semakin menambah masalah terkait dengan 

hal ini. Karena anggaran untuk penyediaan alat dan bahan praktik masih kurang, 

maka akan semakin banyak SMK baru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

alat dan bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan standar kompetensi 

dunia kerja. Dampaknya, pelaksanaan praktik tidak mencapai target pencapaian 

kompetensi standar yang ditentukan atau standar dunia kerja.  Kendala lain 

adalah, tidak semua siswa mampu memenuhi standar kompetensi minimal yang 

ditentukan pihak industri, sehingga mereka takut mempekerjakan siswa SMK 
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karena memiliki resiko pada kegagalan produksi, yang berakibat pada kerugian di 

pihak industri. 

2) Sebagai tempat magang kerja 

Sistem Magang (apprenticeship) merupakan sistem pendidikan kejuruan 

yang paling tua dalam sejarah pendidikan vokasi. Sistem magang merupakan 

sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk 

memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin 

atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan masal di sekolah.  

Dalam sistem magang seorang yang belum ahli (novices) belajar dengan 

orang yang telah ahli (expert) dalam bidang kejuruan tertentu, sehingga 

memberi nilai lebih pada orang tersebut. Sistem magang juga dapat membantu 

siswa SMK memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya 

mutu, dan pelayanan konsumen. Keterbatasan sistem magang adalah sistem ini 

hanya bisa menampung sedikit peserta magang, sehingga tidak mampu 

memecahkan permasalahan dalam menampung siswa SMK sebagai tempat 

praktik dalam menguasai suatu kompetensi. 

3) Sebagai tempat belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja 

Selama ini, industri dimanfaatkan oleh sekolah sebagai tempat 

pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Siswa SMK kadang-

kadang melakukan pengamatan cara kerja mesin dan produk yang dihasilkan 

dengan secara tidak langsung belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain 

itu siswa juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar 

tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha, sehingga mereka memiliki 

wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. 
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Melalui belajar manajemen dan organisasi ini juga bisa menambah 

wawasan siswa pada dunia wirausaha. Siswa SMK kadang-kadang menggunakan 

industri sebagai objek wisata-belajar dengan sekedar mengamati dan melihat-

lihat dari kejauhan proses produksi di industri. Mereka juga kadang-kadang 

mendapatkan informasi dari pengelola industri tentang organisasi dan para 

pengelolanya. 

b. Teori Belajar terkait dengan DU/DI 

Terdapat dua teori belajar di tempat kerja yang pokok terkait dengan 

DUDI, yaitu situated learning dan work-based learning (belajar berbasis tempat 

kerja). 

1) Konsep Situated Learning 

Situated Learning adalah merupakan teori belajar yang mempelajari akuisisi 

pengetahuan dan keterampilan yang digunakan di dunia kerja (Brown, 1998). 

Stein (1998:1) mengidentifikasi empat prinsip terkait dengan situated learning, 

yaitu: (1) belajar adalah berakar pada kegiatan seharihari (everyday cognition), 

(2) pengetahuan diperoleh secara situasional dan transfer berlangsung hanya 

pada situasi serupa (context), (3) belajar merupakan hasil dari proses sosial yang 

mencakup cara-cara berpikir, memandang sesuatu, pemecahan masalah, dan 

berinteraksi di samping pengetahuan deklaratif dan procedural, dan (4) belajar 

merupakan hal yang tidak terpisah dari dunia tindakan tetapi eksis di dalam 

lingkungan sosial yang sehat dan komplek yang meningkatka aktor, aksi, dan 

situasi. 

Dari keempat prinsip ini, prinsip kedua adalah lingkungan yang serupa 

dengan dunia kerja yang sebenarnya diperlukan oleh sekolah. Lingkungan dunia 
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usaha dan dunia industri adalah lingkungan belajar yang memberikan 

pengalaman siswa yang mendukung kerja di industri adalah industri sendiri. 

2) Work-Based Learning (Pembelajaran Berbasis Kerja) 

Work-Based Learning (WBL) adalah bentuk pembelajaran kontekstual 

dimana proses pembelajaran dipusatkan pada tempat kerja dan meliputi program 

yang terencana dari pelatihan formal dan mentoring, dan pencarian pengalaman 

kerja yang mendapatkan gaji. Raelin (2008) menyatakan bahwa, WBL secara 

ekspresif menggabungkan antara teori dengan praktik, pengetahuan dengan 

pengalaman. WBL mengakui bahwa tempat kerja menawarkan kesempatan yang 

banyak untuk belajar seperti di ruang kelas. Sistem magang merupakan salah 

satu bentuk WBL. Dalam sistem ini siswa belajar dengan seorang ahli atau 

maestro melalui pengamatan dan imitasi perilaku dan cara kerjanya dengan 

intens sehingga bisa mendapatkan pengalaman spesifik. 

3. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

a. Pengertian PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas siswa agar setelah tamat sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

pembangunan nasional pada umumnya dan kebutuhan tenaga kerja pada 

khususnya. Implementasi dari diadakannya PKL ini adalah untuk memenuhi 

kurikulum sebagai kelengkapan pembelajaran selaku sekolah menengah 

kejuruan, sebagai wadah untuk mengontrol kualitas siswa apakah sudah 

mumpuni dan memenuhi standar kompetensi yang ada di DU/DI. Selain untuk 

mengontrol kemampuan siswa PKL juga untuk mengontrol sekolah apakah 

sekolah sudah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada di DU/DI. 
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Peran yang terakhir adalah sebagai wadah kehumasan (public relation) bagi 

sekolah melalui sikap dan kemampuan siswa yang baik selama melaksanakan 

PKL (Putut Hargiyarto, 2010: 65). 

Menurut Oemar Hamalik (2007: 91) Praktik Kerja Lapangan atau Praktik 

Kerja Industri merupakan suatu tahap persiapan professional dimana seorang 

siswa yang hampir menyelesaikan studi secara formal bekerja dilapangan dengan 

supervisi seorang administrator yang kompeten dalam jangka waktu tertentu, 

yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan melaksanakan 

tanggungjawab dalam bidangnya”. 

Menurut Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2017 Draft keempat menjelaskan bahwa: “Pebelajaran di 

dunia kerja DU/DI adalah program PKL yaitu kegiatan pembelajaran praktik 

untuk menerapkan, memantapkan, dan meningkatkan kompetensi peserta didik”. 

Sementara itu, menurut Direktorat Pembinaan SMK (2008: 1) menjelaskan 

bahwa, “Praktik Kerja Industri yang disingkat dengan “prakerin” merupakan 

bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta 

didik di dunia Kerja, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan pendidikan di SMK 

yaitu Pendidikan Sistim Ganda (PSG)”. Program prakerin disusun bersama antara 

sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan 

sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan program pendidikan 

SMK. 

Pengertian lain menurut ahli, prakerin adalah bentuk penyelenggaraan 

pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron 
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program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh 

melalui bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI), secara 

terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional (Wardiman, 1998: 

79). 

Sedangkan menurut Hamalik (2007: 21) praktik industri atau di beberapa 

sekolah disebut dengan On The Job Training (OJT) merupakan modal pelatihan 

yang diselenggarakan di lapangan, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang 

diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi 

pekerjaan. 

Praktik Kerja Industri adalah praktik kerja pada Perusahaan Industri dan 

atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan 

kejuruan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang industri 

(Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis 

Kompetensi yang Link and Match dengan Industri). Menurut Catur (2013: 13) 

praktik kerja industri adalah suatu bentuk kegiatan secara terarah dengan tujuan 

membekali peserta didik dengan sikap dan keterampilan sesuai dengan cara 

belajar langsung di DU/DI. 

Dari berbagai pendapat dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dahulu bernama Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

adalah suatu kegiatan pelatihan praktik kerja siswa keahlian produktif yang 

bersifat wajib tempuh bagi siswa SMK yang dilaksanakan di dunia industri 

dengan memadukan kegiatan pembelajaran (teori) di sekolah dengan kegiatan 

pelatihan (praktik) di industri secara terarah dengan bimbingan pembimbing dari 
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sekolah dan industri sehingga siswa memperoleh pengalaman kerja sesuai 

dengan bidang keahliannya serta mampu menjadi lulusan yang berkarakter, 

terampil, dan profesional.  

b. Tujuan PKL 

Dalam Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2017 draft keempat disebutkan bahwa tujuan diadakannya 

PKL adalah: 

1) Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik dalam 

rangka menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada 

peduli mutu proses dan hasil kerja. 

2) Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki 

dunia kerja dalam menghadapi tututan pasar kerja global. 

3) Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan 

standar kompetensi lulusan. 

4) Mengaktualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan 

Model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara SMK dan Institusi Pasangan 

DU/DI yang memadukan secara sistematis dan sistemik. 

Sementara itu, tujuan praktik kerja industri menurut Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan (2008: 2) 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 
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(Dunia Kerja Mitra). Keterlaksanaan pembelajaran kompetensi tersebut bukan 

diserahkan sepenuhnya ke Dunia Kerja, tetapi sekolah perlu memberi arahan 

tentang apa yang seharusnya dibelajarkan kepada peserta didik.  

2) Implementasi Kompetensi kedalam Dunia Kerja 

Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik, 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 peserta didik 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 social 

yang berlaku di dunia kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan dunia 

kerja dan terlibat langsung di dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap 

kerja dan keperibadian yang utuh sebagi pekerja. 

Sedangkan menurut Marfu’ah (2014: 19) “praktik kerja industri bertujuan 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, menngkatkan disiplin kerja dan 

memberikan pengetahuan terhadap pengalaman kerja.” 

Menurut Suharsimi Arikunto (1988), PKL dulunya disebut Praktik Kerja 

Nyata. Di dalam Buku Pedoman Kurikulum tahun 1984 disebutkan bahwa tujuan 

kegiatan Praktik Kerja Nyata antara lain: 
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1) Membekali siswa dengan pengalaman yang sebenarnya dalam dunia kerja 

sebagai persiapan guna penyesuaian diri dalam dunia kerja dan 

masyarakat. 

2) Mementapkan keterampilan siswa yang diperoleh dari latihan praktik di 

sekolah. 

3) Memantapkan disiplin dan tanggungjawab siswa di dalam melaksanakan 

tugas. 

4) Meluaskan pandangan siswa terhadap jenis-jenis kerja yang ada di bidang 

yang bersngkutan/tempat praktk, dengan segala persyaratan. 

5) Mendorong siswa untuk berjiwa wiraswasta dan makarya. 

6) Memperoleh umpan balik dari dunia kerja untuk pemantapan dan 

pengembangan program pendidikan. 

7) Khusus bagi sekolah, PKL bertujuan juga untuk menjaga penempatan 

lulusan. 

c. Manfaat PKL 

Dalam Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2017 Draft keempat disebutkan bahwa PKL bermanfaat bagi 

peserta didik, sekolah, dan dunia kerja. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1) Manfaat bagi Peserta Didik 

a) Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. 

b) Menambah wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman 

kerja langsung (real) dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang 

berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 

c) Menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos 

kerja yang tinggi. 

d) Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bimbingan/arahan 

pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. 
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2) Manfaat bagi Sekolah 

a) Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara 

sekolah dengan DU/DI. 

b) Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. 

c) Mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses 

pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana 

praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. 

d) Meningkatkan kualitas lulusan.  

3) Manfaat bagi Dunia Kerja 

a) DU/DI lebih dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat sekolah 

sehingga dapat membantu promosi produk. 

b) Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk 

perkembangan DU/DI. 

c) DU/DI dpat mengembangan proses dan atau produk melalui optimalisasi 

peserta PKL. 

d) Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan 

kebutuhannya. 

e) Meningkatkan citra positif DU/DI karena dapat berkontribusi terhadap 

dunia pendidikan sekaligus sebagai implementasi dari instruksi Presiden 

Tahun 2016 nomor 9 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan 

dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan memberikan manfaat apabila terjalin 

hubungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pihak industri. Manfaat 

yang diperoleh dari kegiatan PKL menurut Anwar (2006: 50) juga dibedakan 
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menjadi tiga bagian yaitu bagi siswa, bagi sekolah dan bagi dunia usaha atau 

dunia industri, yaitu sebagi berikut: 

1) Siswa  

a) Hasil belajar akan lebih bermakna. Karena setelah tamat akan memiliki 

keahlian professional sebagi bekal mencari kerja dan mengembangkan 

secara berkelanjutan. 

b) Waktu yang diperlukan untuk mencapai keahlian professional lebih singkat 

karena telah dilatih pada saat sekolah. 

c) Keahlian professional yang diperoleh dapat mengangkat harga diri dan 

kepercayaan diri peserta didik yang selanjutnya dapat mendorong mereka 

untuk meningkatkan keahlian profesionalnya pada tingkat yang lebih tinggi.  

2) Sekolah 

a) Terjaminnya pencapaian tujuan pendidikan untuk memberi keahlian 

profesional bagi peserta didik. 

b) Tanggungan biaya pendidikan menadi ringan. 

c) Terdapatnya kesesuaian antara program pendidikan dengan kebutuhan 

lapangan kerja. 

d) Memberi keputusan bagi penyelenggaraan pendidikan. 

3) Dunia Usaha/Dunia Industri  

a) Dapat mengetahui secara tepat kualitas peserta didik yang belajar dan 

bekerja di perusahaan. 

b) Pada batas-batas tertentu selama masa pendidikan peserta didik tenaga 

kerja yang dapat memberi keuntungan. 
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c) Dapat memberi tugas kepada peserta didik untuk mencari ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan. 

d) Memberi kepuasan bagi dunia usaha/dunia industri karena ikut serta 

menentukan hari bangsa. 

Marfu’ah (2014: 82) mengungkapkan manfaat kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sebagi berikut: 

1) Dengan prakerin siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. 

2) Sebagai Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi sekolah. 

3) Dunia usaha akan lebih mengetahui sejauh mana perkembangan ilmu 

tentang berbagai enis pekerjaan yang diajarkan pada siswa SMK. 

Dampaknya langsung, dunia usaha akan lebih mengenal berbagai 

karakteristik calon tenaga kerja yang dibutuhkannya. 

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional (Masriam Bukit, 

2014: 50), Praktik Kerja Lapangan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1) Hasil peserta didik akan lebih bermakna, karena setelah tamat akan betul-

betul memiliki bekal keahlian professional untuk terjun ke lapangan kerja 

sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan untuk bekal 

pengembangan dirinya secara berkelanjutan. 

2) Rentang waktu untuk mencapai keahlian professional menjadi lebih 

singkat, karena setelah tamat prakerin tidak memerlukan waktu latihan 

lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian siap pakai. 

3) Keahlian professional yang diperoleh melalui praktik kerja lapangan dapat 

meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri tamatan yag pada akhirnya 
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akan dapat mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian pada tingkat 

yang lebih tinggi. 

d. Komponen PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai perwujudan dari Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) tentunya memiliki beberapa faktor yang menjadi komponen-

komponen untuk tercapainya PSG sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut 

Wardiman (1998: 80), Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Prakerin sebagai wujud 

dari PSG sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

bidang kejuruan yang didukung beberapa komponen utama yaitu:  

1)  Institusi Pasangan 

Yang dimaksud institusi pasangan adalah DU/DI yang bekerjasama serta 

berkomitmen dengan sekolah dalam hal ini SMK untuk bersama-sama 

menyelenggarakan program PKL. Program PKL tidak akan berjalan apabila tidak 

ada institusi pasangan atau DU/DI. Selanjutnya sekolah atau SMK harus 

melakukan pemetaan DU/DI sebelum program PKL dirancang. Hal tersebut 

dimaksudkan agar siswa dalam memilih DU/DI mitra SMK benar-banar sesuai 

dengan kompetensi keahlian yang ditekuni peserta didik sehingga tujuan PKL 

tercapai dengan baik. 

2) Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama 

Pelaksanaan PKL sejatinya adalah milik dan tanggung jawab bersama 

antara SMK dan DU/DI, oleh sebab itu program PKL seharusnya dirancang dan 

disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan tuntutan keahlian dunia kerja 

saat ini Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Menurut 



32 
 

Wardiman (1998: 81) terdapat dua komponen dari program pendidikan dan 

pelatihan bersama yaitu: 

a) Standar Kompetensi Lulusan 

Dalam hal standar kompetensi lulusan dapat dikatakan sebagai kurikulum 

yang dijalankan di SMK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 

2017 Nomor 03 Pasal 3 yaitu: “Program keahlian pada SMK disesuaikan dengan 

kebutuhan industri”. Selain itu dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa: “kurikulum 

pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi 

mengacu pada SKKNI bidang industri, standar internasional, dan atau standat 

khusus”. Oleh sebab itu SMK sebaiknya selalu melaksanakan penyelarasan 

kurikulum secara bertahap sesuai kebutuhan DU/DI. Penyelarasan kurikulum 

tersebut dalam penyusunannya seharusnya dilakukan dengan melibatkan asosiasi 

industri, Perusahaan Industri dan atau Perusahaan Kawasan Industri. Sehingga 

peserta didik dala menerima materi di SMK dengan keadaan di DU/DI akan 

sinkron dan menjadikan siswa lulusan yang berkompeten sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

b) Standar Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan bersama SMK 

dengan DU/DI, diperlukan proses pendidikan dan pelatihan yang telah diatur 

dalam Permenperin No 03 tahun 2017, yaitu mengenai guru SMK bidangstudi 

produktif sesuai dengan program keahlian, peningkatan kompetensi guru 

produktif, pembelajaran berbasis kompetensi, SMK harus dilengkapi dengan 

teaching factory, workshop, dan atau laboratorium, dan SMK harus dilengkapi 

dengan infrastruktur kompetensi berupa SKKNI, LSP, TUK, dan asesor 
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kompetensi. Menurut Wardiman (1998: 81) dalam penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan yang dirancang secara terstandar dengan ukuran isi, waktu dan 

metode tertentu. Untuk itu perlu ditetapkan dan disepakati: (a) Materi tentang 

Komponen Umum (Normatif) yang sekarang masuk dalam kelompok mata 

pelajaran A (Muatan Nasional) dan B (Muatan Kewilayahan), Komponen Dasar 

Kejuruan (Adaptif) yang sekarang termasuk dalam kelompok mata pelajaran C1 

(Dasar Bidang Keahlian), dan Komponen Kejuruan (Produktif) yang sekarang 

termasuk dalam kelompok mata pelajaran C2 (Dasar Program Keahlian) dan C3 

(Kompetensi Keahlian), (b) waktu yang ditentukan dari kemampuan yang harus 

dikuasai dan materi yang harus dipelajari peserta didik, (c) pola pelaksanaan dan 

model pengaturan penyelenggaraan program.   

3) Sistem Penilaian dan Sertifikasi 

Pengukuran dan penilaian keberhasilan peserta didik dalam mencapai 

kemmapuan sesuai dengan standar profesi (standar kompetensi lulusan) yang 

telah ditetapkan, harus dilakukan melalui proses dan sisten penilaian dan 

sertifikasi yang disepakati bersama. Oleh karena itu, diperlulan adanya suatu 

sistem yang mengatur tentang materi ujian, pelaksanaan ujian, penentuan hasil 

dan sertifikasinya. Sesuai dengan Permenperin no 03 Tahun 2017 pasal 9 yaitu: 

“SMK menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi terhadap 

siswanya yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK) yang dimiliki oleh SMK atau Perushaan Industri dan atau 

Perusahaan Kawasan Industri”. Oleh sebab itu agar dapat berfungsi secara 

optimal sistem tersebut hendaknya dijalankan oleh suatu tim penilaian dan 

sertifikasi yng melibatkan unsur sekolah, unsur institusi pasangan, asosiasi 
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profesi, organisasi pekerja dan unsur-unsur lain yang terkait dengan 

ketenagakerjaan. Maka dari itu sebagai bukti siswa melaksanakan PKL 

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus memberikan 

sertifikat apabila siswa telah melaksanakan PKL (Permenperin No 03 Tahun 2013 

pasal 10).  

4) Kelembagaan dan Kerjasama 

Menurut Wardiman (1998: 82) dalam buku Pengembangan Sumber Daya 

Manusia melaui SMK menjelaskan bahwa pelaksanaan PSG yang diimplikasikan 

dengan PKL memerlukan dukungan dan jaminan keterlaksanaan melalui lembaga 

kerjasama. Lembaga kerjasama ini melibatkan pihak pemerintah (dalam hal ini 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan seluruh pihak yang 

berkepentingan dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan (stakeholders), antara 

lain pihak KADIN, Organisasi Pekerja, Asosiasi Profesi dan Tokoh Masyarakt. 

5) Nilai Tambah dan Insentif 

Kerjasama yang dilaksanakan oleh SMK dan institusi pasangan atau DU/DI 

seharusnya didasarkan pada prinsip saling membantu, saling mengisi, dan saling 

melengkapi untuk kepentingan bersama. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut 

pelaksanaan PKL pasti akan memberikan nilai tambah bagi institui pasangan atau 

DU/DI, Sekolah, dan Peserta Didik.   

6) Jaminan Keterlaksanaan 

Karena pelaksanaan PSG melibatkan banyak pihak, maka telah diatur 

peraturan-peraturan maupun undang-undang dalam pedoman untuk 

pelaksanaan PKL sebagai wujud implementasi PSG di SMK, yang menurut 

Pedoman PKL (2017: 5) yaitu: 
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a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Pembangunan Sumber Daya Industri. 

e) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah 

Menegah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing 

Sumber Daya Manusia Indonesia. 

g) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan 

Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri. 

h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Neheri. 
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i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan. 

j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan. 

k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan. 

l) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan. 

m) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2014 

tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 

Kejuruan. 

n) Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud 

No.4678/O/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah 

Kejuruan 

o) Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud 

No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah 

Kejuruan.  

Dari kelimabelas dasar hokum tersebut sudah seharusnya program PKL 

sebagi wujud manifestasi PSG di SMK berjalan dan menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan program PKL sekarang dan yang akan datang. 

e. Pelaksanaan PKL 

Menurut Catur (2013: 37) Pelaksanaan PKL tidak terlepas dari perencanaan 

program PKL yang merupakan implementasi silabus kedalam pembelajaran, yang 

membutuhkan metode, strategi dan evaluasi pelaksanaan yang sesuai. 



37 
 

Rancangan PKL yang menjadi bagian dari pembelajaran perlu memperhatikan 

kesiapan dari dunia kerja mitra dalam melaksanakan pembelajaran kompetensi 

tersebut.  

Berikut ini disajikan Gambar 1. Alur Pelaksanaan PKL menurut pedoman 

PKL draft keempat yang dikeluarkan oleh direktorat Pembinaan SMK (2017): 

         
                             Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan PKL 
                       (Sumber: Draft 4 Pedoman PKL DirPSMK 2017) 
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Berikut tahap-tahap pengelolaan prakerin menurut Draft keempat Pedoman 

PKL DirPSMK tahun 2017 yaitu: 

1) Perencanaan Program PKL 

a) Pemilahan Kompetensi dan Pemilahan Industri 

Pemilahan kompetensi adalah proses menganalisis KD dan pembelajaran 

praktik atau pekerjaan yang ada dalam silabus. Hal itu dilakukan dengan 

mempertimbangakan daya dukung dan sumber daya yang dimiliki sekolah dan 

pihak Institusi Pasangan. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya 

masing-masing institusi pasangan tersebut, diperoleh kejelasan tentang KD dan 

pembelajaran praktik yang dapat dipelajari oleh peserta didik dalam kegiatan 

PKL.  

Pemetaan dilakukan berdasarkan peluang pembelajaran praktik di masing-

masing DU/DI. Penetapan industri bertujuan untuk memperoleh data Institusi 

Pasangan yang sesuai dengan KD dan dapat bekerjasama dalam meningkatkan 

hubungan antara sekolah dengandunia kerja. Pemilahan industri dapat pula 

dikatakan sebagai pendataan tempat peserta didik dalam melaksanakan PKL. 

Adapun persyaratan DU/DI sebagai tempat PKL yaitu: (1) bidang pekerjaan 

DU/DI sesuai dengan kompetensi keahlian. (2) memiliki order pekerjaan yang 

rutin dan memadai secara ekonomis. (3) mempunyai latar belakang manajemen 

yang baik dan tertib. (4) lokasi DU/DI berada di daerah sekitar tempat tinggal 

siswa, di luar daerah atau luar negeri. 

b) Penyusunan Program PKL 

Berdasarkan hasil penentuan industri, selanjutnya sekolah menyusun 

program PKL yang memuat sejumlah Kompetensi Dasar yang akan dipelajari 
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peserta didik di dunia kerja. KD yang tidak dapat dilakukan pembelajarannya di 

industri wajib dilaksanakan disekolah ataupun sebaliknya. Rancangan program 

PKL sebagai bahan integral dari program pembelajaran perlu memperhatikan 

kesiapan Institusi Pasangan begitu pula pembelajaran di sekolah harus 

terintegrasi dengan Institusi Pasangan. Hal ini dimaksudkan agar dalam 

pelaksaan, penempatan peserta didik tepat sasaran. 

c) Pengaturan Pelaksanaan PKL 

Pengaturan pelaksanaan PKL diatur dalam Pedoman PKL DirPSMK tahun 

2017 sebagai berikut:  

(1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 6-10 bulan yang dapat 

dilakukan pada kelas XI dan atau kelas XII untuk program 3 tahun dan 

atau kelas XII dan XIII untuk program 4 tahun. 

(2) Praktik Kerja Lapangan dapat dilaksanakan menggunakan pola harian (120-

200 hari), atau pola mingguan (24-40 minggu) atau pola bulanan (6-10 

bulan). 

(3) Untuk memenuhi pemerataan jumlah jam di Institusi Pasangan/ Industri 

yang memiliki jam kerja kurang dari 5 hari per minggu maka sekolah perlu 

mengatur rotasi/perputaran kelompok peserta PKL. 

(4) Pelaksnaan pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan muatan 

kewilayahan dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri 

(terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai 

instrumen utama penilaian. 

(5) Jika pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan muatan 

kewilayahan tidak terintegrasi dalam kegiatan PKL maka pembelajaran 
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muatan nasional dan muatan kewilayahan tersebut dilakukan di satuan 

pendidikan (sebelum PKL atau setelah kembali dari kegiatan PKL) dengan 

jumlah jam setara dengan jumlah jam satu semester.   

d) Pembekalan Peserta PKL 

Pembekalan peserta PKL dilakukan terhadap peserta didik yang akan 

melaksanakan PKL. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan di institusi 

Pasangan/Industri. Materi pembekalan PKL bagi peserta didik antara lain 

meliputi: (1) Karakteristik budaya kerja industri, (2) tata aturan kerja di industri, 

(3) penyusunan jurnal dan pembuatan dokumen portofolio, serta (4) sistem 

penilaian PKL. 

Pembimbing PKL terdiri atas pembimbing sekolah dan pembimbing industri. 

Pembimbing dari pihak sekolah adalah guru yang bertanggung jawab terhadap 

pembelajaran kompetensi yang pembelajarannya dilaksanakan di Institusi 

Pasangan/Industri, dan pembimbing industri yang sekaligus bertindak selaku 

instruktur yang mengarahkan peserta didik dalam melakukan pekerjaan di 

Institusi Pasangan/Industri.   

e) Uraian Tugas Pembimbing Sekolah dan Industri 

Menurut Pedoman PKL Dir PSMK (2017: 23) guru pembimbing maupun 

pembimbing industri memiliki tugas dan kewajban sebagai berikut: 

(1) Pembimbing Sekolah 

(a) Merencanakan teknis pelaksanaan PKL bersama dengan Wakil Kepala 

Sekolah bidang Hubin dan kepala kompetensi keahlian dalam mengantar 



41 
 

dan menyerahkan siswa ke DU/DI sampai dengan menarik kembali siswa 

apabila PKL sudah selesai. 

(b) Melakukan koordinasi dengan unsur terkait demi lancarnya pelaksnaan PKL 

begitu pula dalam pelaksanaan monitoring siswa. 

(c) Mengadakan koordinasi pelaksanaan PKL dengan Wakil Kepala Sekolah 

bidang Hubin dan kepala kompetensi keahlian. 

(d) Memantau dan merespon terhadap informasi dan permasalahan yang 

dihadapi oleh peserta didik selama PKL. 

(e) Melayani konsultasi peserta didik terhadap permasalahan yang dihadapinya 

di perusahaan tempat pelaksanaan PKL. 

(f) Melayani konsultasi peserta didik dalam pembuatan laporan melalui media 

komunikasi yang ada khususnya berkaitan dengan tata tulis laporan. 

(g) Memberi pengarahan, nasehat, dan bimbingan material maupun moral 

kepada siswa. 

(h) Menerima hasil penilaian dari pembimbing industri. 

(2) Pembimbing Industri 

(a) Merencanakan teknis pelaksanaan PKL bersama peserta PKL dan 

pembimbing sekolah. 

(b) Melakukan koordinasi dengan unsur terkait di DU/DI demi lancarnya 

pelaksanaan PKL. 

(c) Membimbing dari ranah sikap, keterampilan, maupun pengetahuan selama 

peserta didik PKL. 

(d) Memantau dan merespon terhadap informasi dan permasalahan yang 

dihadapi oleh peserta didik selama PKL. 
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(e) Melayani konsultasi peserta didik terhadap permasalahan yang dihadapinya 

di perusahaan tempat pelaksanaan PKL khususnya yang berkaitan dengan 

substansi kompetensi yang dipelajari di tempat PKL. 

(f) Melayani konsultasi peserta didik dalam pembuatan dokumen portofolio 

PKL. 

(g)  Memeriksa dan mengesahkan buku jurnal. 

(h) Menilai hasil kegiatan praktik siswa. 

(i) Menyerahkan hasil penilaian siswa PKL kepada bagian PKL atau WKS 4 

melalui guru pembimbing. 

f) Tata Tertib Peserta Didik 

Selama siswa melaksanakan kegiatan PKL diharuskan mengikuti seluruh 

tata tertib yang diatur dalam pedoman masing-masing sekolah. Berikut adalah 

tata tertib dari paduan PKL SMK, yaitu: 

(1) Siswa wajib mematuhi semua eraturan yang berlaku di DU/DI. 

(2) Siswa berada di tempat PKL 15 menit sebelum jam kerja. 

(3) Berlaku sopan, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan berinisiatif terhadap 

tugas-tugas yang diberikan. 

(4) Sewaktu dating mengucap salam dan mengisi daftar hadir. 

(5) Mengenakan seragam sekolah ketika datang/pulang dan pakaian kerja 

pada saat bekerja di lapangan/bengkel. 

(6) Mentaati petunjuk dalam menggunakan alat dan bahan. 

(7) Memberitahu kepada pembimbing industri apabila berhalangan hadir. 

(8) Melaporkan dengan segera kepada pihak yang bertanggung jawab apabila 

terjadi kerusakan atau kesalahan. 
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(9) Membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti semula 

apabila telah selesai bekerja. 

(10) Siswa dilarang merokok. 

(11) Siswa dilarang menerima tamu tanpa seijin perusahaan. 

(12) Khusus untuk siswi dilarang memakai pakaian yang kurang pantas seperti 

rok mini, sepatu berhak tinggi, dan perhiasan yang mencolok. 

(13) Apabila dalam melaksanakan PKL melanggar peraturan di tempat PKL maka 

sekolah sepenuhnya menyerahkan kepada DU/DI perihal sanksi yang 

diberikan ke siswa da sekolah menindaklanjutu dan mencari solusi. 

(14) Apabila siswa tidak melaksanakan PKL dan atau diberikan SP3 oleh DU/DI 

maka sanksi tersebut terberat dikembalikan kepada orang tua/ wali.   

2) Pelaksanaan Program PKL 

a) Jurnal Kegiatan PKL 

Selama melakukan kegiatan pembelajaran di institusi pasangan/industri, 

peserta didik wajib menyusun jurnal kegiatan PKL. Jurnal ini dibuat selengkap 

mungkin sesuai dengan topic-topik pembelajaran/jenis pekerjaan dan tugas-

tugas lain yang diberikan pembimbing industri serta catatan kejadian-kejadian 

penting (pengalaman belajar) selama kegiatan PKL di Institusi Pasangan/Industri. 

b) Dokumentasi Portofolio PKL 

Dokumentasi portofolio Praktik Kerja Lapangan disusun oleh peserta didik 

di bawah pembinaan pembimbing Institusi Pasangan/Industri. Pembuatan 

dokumentasi portofolio dilakukan dengan cara mengompilasi catatan-catatan 

pengalaman belajar dari seluruh pekerjaan/kegiatan pembelajaran di industri 

yang berasal dari jurnal kegiatan PKL. Hasil kompilasi tersebut kemudian 
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dituangkan dalam bentuk dokumen portofolio. Dokumentasi portofolio PKL 

sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut: halaman judul, halaman 

pengesahana, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, Bab I Pemdahuluan, 

Bab II Proses dan Hasil Belajar di DU/DI, Bab III Penutup. 

3) Penilaian PKL 

Penilaian PKL menurut Panduan Penilaian pada Sekolah Menengah 

Kejuruan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan 

(Desember 2015, halaman 45-68) kurikulum 2013 menyatakan bahwa penilaian 

PKL meliputi penilaian hasil belajar peserta didik selama mengikuti program PKL 

dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan PKL. Hasil penilaian yang 

disampaikan dalam rapor berbentuk deskripsi dengan mencantumkan keterangan 

industri tentang kinerja siswa secara keseluruhan yang disampaikan melalui 

jurnal PKL maupun sertifikat atau surat keterangan PKL dari industri. 

a) Penilaian Peserta didik 

Penilaian hasil belajar peserta didik selama melaksanakan program PKL 

Realisasi Pendidikan Sistem Ganda dilakukan secara menyeluruh mencakup 

ranah sikap, pengetahuan,dan keterampilan sedangkan untuk PKL pemantapan 

kompetensi dilakukan untuk ranah sikap dan keterampilan. Penilaian hasil belajar 

peserta didik di industri dilakukan oleh pembimbing industri, sedangkan 

instrumen penilaiannya disiapkan oleh sekolah. Prinsip-prinsip penilaian hasil 

belajar peserta didik di industri adalah sama denganpenilaian hasil belajar di 

sekolah. 
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b) Pemberian Sertifikat PKL 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang 

“Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis 

Kompetensi yang link and match dengan Industri pada Pasl 10 ayat (4) 

menyatakan bahwa “Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri 

memberikan sertifikat kepada siswa dan guru bidang studi produktif yang telah 

menyelesaikan Praktik Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri”. Pemberian 

sertifikat juga diberikan oleh industri pada peserta magang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemagangan di Dalam Negeri pasal 19 menyatakan bahwa: (1) peserta 

pemagangan yang telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh 

perusahaan diberikan sertifikat pemagangan, (2) dalam hal pemagangan yang 

tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan diberikan 

surat telah mengikuti pemagangan.  

c) Pelaporan Nilai PKL dalam Rapot 

Nilai PKL dinyatakan dalam Rapot peserta ditulis sebagi Nilai Praktik Kerja 

Lapangan seperti tercantum pada Panduan Penilaian Sekolah Menengah 

Kejuruan halam 80 dan 85. Nilai PKL terdiri dari nilai sikap (amat baik, baik, 

cukup) dan nilai keterampilan (25-100). Nilai yang dicantumkan dalam rapot 

merupakan nilai kombinasi antara nilai keterampilan dan sikap dengan formula 

yang ditetapkan satuan pendidikan. 

d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKL 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik guna 

meningkatkan mutu pelaksnaan PKL. Lingkup monitoring pelaksanaan PKL 
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meliputi penempatan, penyusunan program PKL, materi PKL, keterlaksanaan 

program PKL, intensitas pembimbingan, permasalahan selama peerta didik 

selama PKL dan lain-lain. Kegiatan PKL dimonitor oleh kelompok kerja PKL 

melalui guru-guru pembimbing yang dilakukan setiap 1 bulan. Kegatan 

monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan PKL berjalan sesuai dengan 

harapan sekolah dan DU/DI. Disamping itu agar dapat mengetahui 

permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan PKL. Dari 

hasil monitoring guru pembimbing diharapkan melengkapi pengisian format 

monitoring dengan lengkap sehingga pokja PKL pemperoleh laporan secara 

lengkap mengenai pelaksanaan PKL di DU/DI (Dwi S.I. dan Soeharto, 2015:276). 

Menurut Catur (2013: 26), hasil monitoring yang dilaksanakan kemudian 

dilakukan pendataan siswa-siswa bermasalah dan penanganan langsung untuk 

menghindari permasalahan yang lebih serius. Permasalahan yang sering muncul 

adalah absensi dan pelanggaran disiplin pada tenggang waktu 

adaptasi/penyesuaian lingkunga kerja di industri. Bagi siswa yang bermasalah 

dan industri tidak dapat menerima kembali maka siswa dipindahkan pada industri 

lain yang siap menerima dengan pemantauan yang lebih intensif. Jika dalam 

periode yang ditentukan ternyata siswa tidak bias menyelesaikan dengan 

sepenuhnya maka siswa harus melaksanakan PKL pada waktu setelah selesai 

belajar dan dilaksanakan diluar jam belajar, tempat industri yang memiliki 

pekerjaan disekolah/unit produksi sekolah. Dari hasil monitoring juga dicatat dan 

direkap kegiatan siswa untuk memperoleh data kompetensi keahlian yang 

dilakukan oleh siswa dan akhirnya disesuaikan dengan yang ada disekolah yang 

selanjutnya digunakan sebagai alat verifikasi DU/DI pada pelaksanaan PKL 
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berikutnya sehingga ini memudahkan siswa untuk memilih industri sesuai 

keahliannya.    

Model implementasi menurut penelitian Darmono, Usman, dan Sugestiyadi 

(2014: 13) bahwa terdapat delapan langkah PKL berdasarkan pengembangan 

model implementasi yang pada saat ini dilaksanakan oleh pihak SMK, yaitu: 

1) Penyusunan agenda PKL 

PKL dapat dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran kompetensi yang 

direncanakan akan diberikan di dunia kerja. Namun perlu dikomunikasikan 

kembali dengan dunia kerja karena terkait kesiapan dunia kerja dan 

pembimbing dalam menerima peserta PKL di perusahaan. 

2) Pencarian Tempat PKL 

Pencarian tempat untuk PKL perlu dagendakan karena terkait dalam satu 

perusahaan memiliki kuota tertentu dalam menerima peserta PKL. 

Penyebaran siswa pun perlu dipertimbangkan oleh sekolah karena terkait 

biaya hidup yang akan ditanggung oleh siswa selama pelaksanaan PKL pun 

perlu dipertimbangkan oleh pihak sekolah. 

3) Pembekalan Siswa 

Pembekalan siswa dilaksanakan 2 tahap, yaitu pembekalan secara umum 

oleh pihak sekolah yang disampaikan adalah tentang PKL secara umum dan 

diikuti oleh seluruh siswa seluruh Program Keahlian dalam satu tempat. 

Yang kedua pembekalan oleh DU/DI yang dibagi sesuai dengan Program 

Keahlian masing-masing karena sifat pembekalan sesuai bidang Program 

Keahlian.  
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4) Ujian Pembekalan 

Bentuk ujian pembekalan selama ini belum dilakukan padahal ujian 

pembekalan ini cukup penting untuk mengukur kesiapan siswa dalam 

melaksanakan PKL. Materi ujian dapat berupa materi umum dan materi 

khusus. Materi umum berupa pelaksanaan PKL secara umum dan materi 

khusus berupa materi tentang bidang keahlian masing-masing Program 

Keahlian. Bentuk ujian dapat berupa ujian tulis atau lisan. Ujian tulis dapat 

berupa pilihan ganda dan essay. Dan ujian lisan dapat berupa responsi. 

5) Pelaksanaan 

PKL dilaksanakan di masing-masing perusahaan yang telah ditunjuk dan 

dibagi sesuai dengan pilihan siswa. Dalam pelaksanaan PKL di DU/DI siswa 

dibimbing sesuai dengan kebutuhan di DU/DI. 

6) Monitoring Pembimbing 

Monitoring pembimbing dari sekolah untuk menjenguk anak bimbingannya 

di DU/DI. Karena pelaksanaan PKL masih menjadi tanggungjawab sekolah 

sehingga perlu pemantauan dari sekolah terhadap siswanya di DU/DI. 

Meski pelaksanaan monitoring tidak dapat dilaksanakan sering namun 

paling tidak seminggu sekali atau dua kali dalam sebulan. 

7) Bimbingan Lapangan 

Selama siswa melakukan PKL siswa diharapkan mampu merekam dan 

melaporkan kepada pembimbing di sekolah apa saja yang telah dikerjakan, 

apa saja yang dipelajari di DU/DI dan lain sebagainya. 
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8) Ujian dan Penilaian 

Ujian penilaian dilaksanakan dua kali yaitu di DU/DI dan di sekolah. Ujian 

dan penilaian di DU/DI dilakukan oleh pembimbing DU/DI untuk mengukur 

dan mengevaluasi kemampuan siswa selama melaksanakan PKL. Hasil ujian 

berupa nilai tersebut yang akan disetorkan kepada pihak sekolah sebagai 

hasil penilaian dari perusahaan. Ujian dan penilaian di sekolah dilakukan 

oleh pembimbing PKL di sekolah. 

4. Evaluasi Program 

Kajian teori mengenai evaluasi program akan diuraikan menjadi beberapa 

bagaian, yaitu: (a) pengertian evaluasi program; (b) model-model evaluasi 

program; (c) tujuan evaluasi program; dan (d) manfaat evaluasi. 

a. Pengertian Evaluasi Program 

Menurut Arikunto (2003), mengungkapkan bahwa evaluasi adalah 

serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program 

pendidikan. Definisi evaluasi menurut kamus Oxford Advanced Learners 

Dictionary ofcurrent English dalam Suharyadi (2013) menyebutkan bahwa 

evaluasi merupakan “to find out, deciden the amountor the value” yang artinya 

suatu upaya menentukan nilai atau jumlah. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai 

terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai 

proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat 

diperlukn untuk membuat alternative-alternatif keputusan. Dengan demikian, 

evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 
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menentukan alternative yang terdapat dalam engambil sebuah keputusan (Catur, 

2002: 32). 

Suatu evaluasi program harus mengumpulkan informasi yang valid, dapat 

dipercaya, dan informasi yang berguna untuk program yang di evaluasi. Menurut 

Catur (2013: 32) program adalah sederetan kegiatan yang dilakukan oleh 

perorangan, kelompok atau organisasi dengan harapan akan mendatangkan hasil 

atau pengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah di tentukan. Evaluasi 

program banyak terpusat pada peserta dan proses kegiatan yang telah berjalan 

serta kurang memperhatikan pada metode yang digunakan dalam mengukur 

hasil. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa evaluasi program 

berhubungan dengan target yang ditentukan. 

Sedangkan menurut Suharsimi dan Cepi (2010: 4) program adalah suatu 

unit atau kesatuan kegiatan program yang merupakan sebuah sistem yaitu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi 

berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah 

organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka evaluasi program 

merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian 

tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah 

dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar 

yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang 

dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah 

hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. 
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui ketercapaian target yang sudah 

ditentukan pada suatu unit atau kesatuan kegiatan program dalam sebuah 

sistem yang berkesinambungan sehingga dapat memberikan informasi kepada 

para pengambil keputusan atau kebijakan dalam mengambil keputusan untuk 

pelaksanaan program selanjutnya. 

b. Model-Model Evaluasi Program 

Dalam melaksanakan evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang 

digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Walaupun terdiri dari banyak 

model, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan bahan hasil 

evaluasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu 

program. 

Menurut Suharsimi dan Cepi (2010: 40) ada bebrapa ahli evaluasi program 

yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program adalah “Stufflebeam, 

Metfessel, Michael Seriven, Stake dan Glasser”. Ada beberapa metode evaluasi 

program, diantaranya (1) goal oriented evaluation model (2) goal-free evaluation 

model (3) Formatif-sumatif evaluation model (4) Countenance evaluation model 

(5) CIPP model evaluation (6) Discrepancy model. Berikut penjelasan mengenai 

model-model evaluasi program: 

1) Goal Oriented Evaluation  

Menurut Catur (2013: 33), model ini merupakan model yang muncul paling 

awal. Hal yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari 

program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Model evaluasi 

berbasis tujuan umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, 
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program atau proyek dapat dicapai atau tidak (Wirawan, 2011: 81). Evaluasi 

dilakukan berkesinambungan, terus menerus, mengecek sejauh mana tujuan 

tersebut sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program. Model ini 

dikembangan oleh Tyler. 

2) Goal Free Evaluation Model  

Menurut Agustanico (2017: 33) model evaluasi bebas tujuan maksudnya, 

bahwa para evaluator atau penilai mengambil dari berbagai laporan atau catatan 

pengaruh-pengaruh nyata atau konkrit dan pengarh-pengaruh yang tidak 

diinginkan dalam program pendidikan dan pelatihan. Perhatian khusus diberikan 

secara tepat terhadap usulan tujuan-tujuan dalam evaluasi, tetapi tidak dalam 

proses evaluasi atau produk. Keuntungan yang dapat diambil dari evaluasi bebas 

tujuan, bahwa dalam evaluasi bebas tujuan para penilai mengetahui antisipasi 

pengaruh-pengaruh penting terhadap tujuan dasar dari penilai yang 

menyimpang. 

3) Formatif-Sumatif Evaluation Model  

Menurut Catur (2013: 34) “Michael Scrinven mengembangkan model lain 

yaitu model formatif-sumatif” (Suharsimi & Cepi, 2010: 42). Model ini 

menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi yaitu evaluasi 

yang dilakukan pada waktu program masih masih berjalan (disebut evaluasi 

formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi 

sumatif). Berbeda dengan model evaluasi pertama kali dikembangkan,model ini 

ketika dilaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. 

Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. 

Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 



53 
 

keberhasilan atau ketercapaian tujuan untuk masing-masing pokok bahasan. 

Oleh karena luas atau sempit materi yang tercakup di dalam pokok bahasan 

setiap mata pelajaran tidak sama maka tidak dapat ditentukan dengan pasti 

kapan evaluasi formatif dilaksanakan dan beberapa kali untuk masing-masing 

mata pelajaran. 

4) Countenance Evaluation Model  

Menurut Catur (2013:35), model ini dikembangkan oleh Stake, menurut 

Farida Yusuf (2000: 21) analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa 

dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakan dasar yang sederhana 

namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih 

jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan 

dalam evaluasi adalah description dan judgement dan membedakan adanya tiga 

tahap dalam program pendidikan, yaitu: antecedents (contexs), transaction 

(proses), dan Outcomes (output). 

5) CIPP Evaluation Model  

Menurut Catur (2013: 36) model evaluasi ini merupakan model yang paling 

banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan 

oleh Stufflebeam, dkk.(1967) di Ohio State Univercity. CIPP yang merupakan 

sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: Context evaluation 

(evaluasi terhadap konteks), Input evaluation (evaluasi terhadap masukan), 

Process evaluation (Evaluasi terhadap proses), Product evaluation (evaluasi 

terhadap hasil). 
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6) Discrepancy Model  

Menurut Catur (2013: 37) kata discrepancy adalah kata yang berasal dari 

bahasa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

“kesenjangan”. Menurut Suharsimi & Cepi (2010: 48) “model yang dikembangkan 

oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan 

adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program”. Evaluasi program dilakukan 

oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada pada setiap 

komponen. Untuk model Malcolm, menekankan pada kesenjangan yang 

sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu 

mengukur adanya perbedaan antara yang sederhana yang seharusnya dicapai 

dengan yang sudah riil dicapai. 

Sedangkan menurut Fernandes (1984) dalam Agustanico (2017: 4) evaluasi 

model kesenjangan adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku 

(standard) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (performance) 

sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, 

sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Sedangkan kesenjangan 

yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi: (1) Kesenjangan 

antara rencana dengan pelaksanaan program; (2) Kesenjangan antara yang 

diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan; 

(3) Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang 

ditentukan; (4) Kesenjangan tujuan; (5) Kesenjangan mengenai bagian program 

yang dapat diubah; dan (6) Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. 

Oleh karena itu model evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, 

proses, produk dan membandingkan. 
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Menurut Lantip, dkk (2018: 63) langkah-langkah evaluasi discrepancy 

terhadap implementai standar proses pendidikan dapat dilihat dalam Gambar 

Skema tahapan atau langkah evaluasi implementasi standar proses pendidikan 

dengan model evalusi kesenjangan (discrepancy model) yang dikembangkan oleh 

Provus, sebagai berikut: 

  Gambar 2. Skema Tahap/Langkah Evaluasi Implementasi Standar Proses  
  Pendidikan dengan Model Evaluasi Discrepancy Provus 
    (Sumber: Jurnal Penelitian Evaluasi Pendidikan, Juni 2018) 
 

c. Tujuan Evaluasi Program 

Menurut Catur (2013: 38) Tujuan evaluasi terdiri atas tujuan umum (goals) 

dan tujuan khusus (objective). Tujuan khusus dinyatakan dalam rumusan khusus 

dan terbatas serta merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan evaluasi secara 

implisit telah terumuskan dalam definisi pengambilan keputusan. Tujuan khusus 

mencakup upaya untuk memberikan masukan tentang kebijaksanaan pendidikan, 
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hasil program pendidikan, kurikulum, tanggapan masyarakat terhadap program, 

sumberdaya pendidikan, dampak pembelajaran dan manajemen program. 

    Menurut Suharsimi & Cepi (2010: 19) ada dua macam tujuan evaluasi 

yaitu “tujuan umum dan tujuan khusus”. Tujuan umum diarahkan pada program 

secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing 

komponen agar dapat melakukan tugasnya maka seseorang evaluator program 

dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program. 

Dari setiap kegiatan yang ada termasuk PKL tentunya memiliki tujuan 

seperti dilaksanakannya evaluasi. Tujuan dari evaluasi program ini seharusnya 

dirumuskan dengan tujuan dari pelaksanaan PKL yang dievaluasikan agar 

pengukuran tujuan dapat diketahui sisi positif dan negatifnya, dan juga dapat 

menunjukan pada bagian mana dari suatu kebijakan yang perlu diperbaiki, 

dihapus, atau ditambahkan, dan juga penyebab-penyebabnya.      

d. Manfaat Evaluasi 

Suharsimi & Cepi (2010:21) menyatakan bahwa “evaluasi program 

pendidikan tidak lalin adalah supervise pendidikan dalam pengertian khusus, 

tertuju pada lembaga secara keseluruhan”. Terdapat hubungan antara program 

dengan kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat 

diketahui bagimana dan seberapa tinggi kebjakan yang sudah dikerjakan dapat 

terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi 

pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan program yang sedang atau telah 

dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari 

evaluator untuk mengambil keputusan. 
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Menurut Catur (2013: 39) Dalam organisasi pendidikan, evaluasi dapat 

disama artikan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan 

sebagai upaya mengadkan peninjuan untuk memberikan pembinaan maka 

evaluasi program adalah langkah dalam supervise yaitu mengumpulkan data 

agar dapat ditindaklanjuti dengan pemberian pembinaan yng tepat pula. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Dwi Sapitri Iriani dan Soeharto (2013) tentang evaluasi 

pelaksanaan praktik kerja industri siswa kompetensi keahlian jasa boga 

SMK Negeri 3 Purworejo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 

secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen konteks yang 

ditinjau dari tujuan program Prakerin, kerjasama DU/DI dengan sekolah, 

dan kesesuaian pelaksanaan Prakerin dengan kurikulum, telah dilaksanakan 

sesuai dengan panduan tujuan program Prakerin di SMK Negeri 3 

Purworejo; (2) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen 

input telah dilaksanakan sesuai dengan panduan program Prakerin; dan (3) 

Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen proses telah 

dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan program Prakerin; (4) 

secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen produk telah 

dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan program Prakerin; (5) Sekolah, 

dalam hal ini pokja Prakerin, telah melaksanakan tahapan kegiatan Prakerin 

dengan baik, yang mulai dari tahap persiapan, pembekalan peserta 

prakerin, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga penarikan 

kembali siswa oleh pihak sekolah; (6) Kurikulum implementatif, sebagai 

kurikulum sinkronisasi yang disusun oleh pihak DU/DI dan pihak sekolah 
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benar-benar telah ditetapkan pada kegiatan Prakerin siswa sehingga 

pelaksanaan Prakerin berjalan lancer, efisien, dan efektif; dan (7) Pihak 

sekolah selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak DU/DI, 

sehingga sangat membantu pelaksanaan kegiatan Prakerin siswa di DU/DI.        

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Aditya (2013), tentang 

pelaksanaan praktik kerja industri di SMK N 4 Surabaya dapat disimpulkan 

bahwa tahapan proses pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) yang 

dilakukan oleh sekolah dan guru masih belum sesuai dengan prosesur yang 

ada. Hal ini didasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa: (1) 

tahapan pelaksanaan Prakerin belum sesuai yang direncanakan, karena 

menyesuaikan dengan kurikulum dan kondisi di lapangan; (2) proses 

pelaksanaan Prakerin yang dilakukan siswa sudah cukup baik, dan 

dilaksanakan oleh siswa sesuai prosedur yang ada; (3) meskipun di 

beberapa tempat prakerin siswa diberikan tugas yang kurang sesuai 

dengan keahliannya, namun sekolah dan siswa masih menyikapi positif 

terhadap hal seperti itu karena prakerin juga ditujukan untuk memperoleh 

pengalaman lapangan pekerjaan sebelum peserta didik lulus dari SMK.  

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzawwir (2016) yang berjudul 

“Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi (evaluation 

research). Hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan praktik 

kerja industri SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam kategori baik ini 

dilihat dari indicator keberhasilannya, yaitu: (1) Kesiapan siswa di SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta; (2) intensitas bimbingan industri 
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menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbingan industri: 

(3) Pelaksanaan kerja industri di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta nilai 

rata-rata skor tertinggi 52, skor terendah 32, mean 31,43 dan standar 

deviasi 4,55. 

C. Kerangka Berfikir 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan program praktik kerja 

lapangan (PKL) di SMK yang merupakan suatu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan keahlian profesional, yang memadukan antara pendidikan di sekolah 

dengan program penguasaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung 

di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Akan tetapi dalam kenyataannya, penelitian maupun evaluasi mengenai 

implementasi program PKL di SMK yang telah banyak dilakukan, diantaranya 

yang dilakukan oleh Dwi Sapitri Iriani dan Soeharto (2013), Firmansyah Aditya 

(2013), dan Muzawwir (2016), telah menggambarkan bahwa PKL yang telah 

berjalan, ada yang telah berjalan baik dan sesuai prosedur dan ada yang belum 

sesuai prosedur seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian yang relevan. 

Fokus utama masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 

program PKL SMK Negeri 2 Salatiga Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 

dapat menghasilkan output yang baik dan memiliki pengalaman tentang dunia 

industri dengan dibuktikan melalui ujian PKL. Secara operasional penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tingkat kesesuaian antara 

program yang telah direncanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan PKL. 

Perencanaan PKL siswa dimulai sejak peserta didik masuk ke SMK hingga 

mereka mendapatkan bekal untuk melaksanakan praktik di DU/DI. Sebelum 
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peserta didik terjun melaksanakan PKL sudah seharusnya pihak sekolah 

bekerjasama dengan DU/DI pasangan menyelenggarakan pembekalan PKL. 

Program pembekalan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan peserta didik di DU/DI. Adapun 

kesemua itu dilaksanakan dengan waktu yang cukup, sistematis, dan jelas. 

Sehingga dalam pelaksanaannya siswa tidak kebingungan dan melaksanakan PKL 

dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pengalaman dan kompetensi 

keahlian yang diharapkan dari pelaksanaan PKL. 

Dalam pelaksanaan PKL peserta didik diharapkan melaksanakan PKL sesuai 

dengan kompetensi keahliannya di SMK. Dalam melaksanakan PKL, siswa 

diharapkan menerima pekerjaan yang sesuai dengan porsinya sebagai praktikan 

juga dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan kerja, serta dapat 

menggunakan dengan baik fasilitas dan peralatan yang disediakan di industri 

dengan pendampingan pembimbing industri. Tidak hanya siswa yang harus 

mentaati semua peraturan mengenai pelaksanaan PKL. Guru pembimbing sudah 

seharusnya memberikan bimbingan dan arahan bagi siswa secara rutin agar 

dapat meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan 

pembimbing industri sudah seharusnya memberikan bimbingan, arahan kepada 

peserta didik sesuai tanggung jawab siswa dan memberikan pemahaman kepada 

siswa mengenai cara kerja, tugas dan tanggung jawab, budaya mutu, proses 

kerja, budaya kerja, serta teknik pelaksanaan pekerjaan yang benar. Sehingga 

siswa dapat bekerja memberikan keuntungan untuk perusahaan dan dapat 

memberikan keuntungan bagi peserta didik sendiri dengan mendapatkan ilmu 

yang tidak didapatkan di sekolah. 
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Setelah pelaksanaan PKL selesai, tahapan selanjutnya adalah penilaian PKL 

yang dilaksanakan oleh pembimbing industri dan diterima oleh guru pembimbing 

sekolah. Penilaian oleh guru pembimbing sekolah meliputi penilalian sikap, 

pelaksanaan pekerjaan, dan kedisiplinan. Sedangakan penilalian oleh 

pembimbing industri lebih banyak menilai dan memantau siswa dalam 

pelaksanaan pekerjaan, sikap siswa, serta tugas dan tanggung jawab siswa. 

Sehingga program PKL tersebut dinyatakan selesai bagi siswa. 

Dalam dinamikanya, ketiga proses di atas terkadang di beberapa SMK 

hanya dilaksanakan dengan asal jalan saja seperti yang sudah dipaparkan dalam 

kajian penelitian. Oleh karena itu diperlukan adanaya evaluasi program PKL 

tersebut, sehingga dapat menjadi masukan/ outcome bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti SMK dan DU/DI pasangan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dapat dijelaskan dalam 

suatu model pendekatan yang tampak dalam Gambar 3. berikut:  

 
Gambar 3. Kerangka Pikir Evaluasi Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 2 

    Salatiga Kompetensi Kehlian Teknik Konstruksi Kayu 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa tingkat pencapaian perencanaan PKL di SMK Negeri 2 Salatiga 

Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu? 

2. Seberapa tingkat pencapaian pelaksanaan PKL di SMK Negeri 2 Salatiga 

Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu? 

3. Seberapa tingkat pencapaian penilaian PKL di SMK Negeri 2 Salatiga 

Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu? 

 


