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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 

berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Undang - Undang 

Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa 

serta agar pemerintah   mengusahakan   dan   menyelenggarakan   satu   sistem   

pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang yaitu Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas, 2003) 

Pemerintah melalui Depdiknas menetapkan kebijaksanaan link and match 

yang berlaku pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Direktorat 

Pendidikan   Menengah   Kejuruan   mendapat   tugas   langsung   dari Menteri 

Pendidikan Nasional untuk mengembangkan dan melaksanakan penyelenggaraan 

pendidikan SMK dilaksanakan dalam 2 (dua) jalur yaitu pendidikan sekolah dan 

pendidikan luar sekolah. 

Sesuai dengan Rencana dan Strategi Kemendiknas, tujuan strategis       

2010-2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata 

kelola yang diperlukan yaitu tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan 

menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di seluruh propinsi, 

kabupaten dan kota dengan sasaran seluruh SMK menyediakan layanan 

pembinaan pengembangan kewirausahaan dan 70 % lulusan SMK bekerja pada 

tahun kelulusan. 

Pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) jalur sebagai 
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kajian tak terpisahkan dari kebijakan   link and match dijadikan pola utama dan 

menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum SMK 2004 dan dalam teknis 

pelaksanaannya  disebut dengan Praktik Kerja Industri (Prakerin). 

Hasil penelitian Sunaryo (2006)  menunjukkan bahwa tanggapan dunia 

industri dalam  rangka  program  link  and  match  pada  indikator  penyusunan 

program,  penyusunan  kurikulum,  dan  pelaksanaan  pendidikan  adalah cukup 

positif dan cenderung bersedia terlibat langsung. Namun, kesediaan dunia industri 

untuk  melakukan  evaluasi  dan  pemasaran  lulusan  cenderung  kurang  karena 

mereka menganggap tidak memiliki keahlian pada bidang ini, sedangkan 

pemasaran lulusan merupakan suatu masalah rumit karena terjadi 

ketidakseimbangan antara besarnya lulusan dengan daya tampung dunia industri 

untuk tenaga kerja. 

Dari uraian di atas, Perkembangan yang terjadi adalah timbulnya 

sinyalemen terjadi ketimpangan hubungan antara dunia kerja   atau industri 

dengan sekolah. SMK disinyalir dalam melakukan proses pendidikan terhadap 

peserta didik kurang maksimal   sehingga   menghasilkan   tamatan   dengan   

kualitas   rendah.   Peserta didik dianggap  kurang   memahami   kompleksitas   

masalah   yang   ada   di   industri. Sementara dunia kerja atau industri kurang 

optimal dalam menyerap tenaga kerja tamatan SMK, dunia industri lebih berminat 

mempekerjakan tenaga kerja yang sudah mempunyai pengalaman kerja yang 

bagus, sehingga tenaga kerja lulusan SMK tidak terpakai dan menganggur. Hal 

inilah yang memicu terjadinya ketimpangan antara dunia industri dengan dunia 

pendidikan, untuk itu diperlukan chek and balance.  

Sebagai upaya chek and balance antara dunia industri dan dunia 
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pendidikan maka dilaksanakan praktik kerja industri (Prakerin) dengan tujuan 

untuk memperkenalkan peserta didik secara lebih mendalam tentang industri 

dengan tingkat kompleksitas masalah yang ada di dalamnya. 

Praktik Kerja Industri yang diselenggarakan  pada  sekolah  menengah 

kejuruan merupakan  salah satu bentuk implementasi kebijakan   link   and   

match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Bentuk penyelenggaraan 

Prakerin  menekankan  pada pendidikan  keahlian profesional  yang memadukan  

secara sitematik dan   sinkron   antara   program   pendidikan   di sekolah  dengan  

program  keahlian  yang diperoleh langsung di perusahaan. 

Hasil kajian yang dilakukan oleh Mardi Rasyid (2002), menemukan adanya 

masalah pokok yang dialami dalam melaksanakan Prakerin adalah: 1) industri 

yang menjadi mitra sekolah belum mampu ikut merencanakan kegiatan belajar 

peserta didik  dalam  membentuk  profesionalisme peserta didik, 2) sekolah harus 

dapat mempersiapkan peserta didik  untuk memperoleh ketrampilan   yang sesuai  

dengan  bidang  yang  ditekuni,  3)  konsep program Prakerin dalam 

pelaksanaannya masih sangat bervariasi,  termasuk  didalamnya persepsi  dari 

para guru, instruktur  dan kepala sekolahnya. 

Erwin Kurniadi (1995) berhasil mengidentifikasi empat kendala utama 

pelaksanaan Prakerin antara lain: 1) umumnya peserta belum mempunyai 

kemampuan dasar yang memadai, 2) mentalitas peserta masih belum siap untuk 

memasuki dunia kerja, khususnya dalam hal budaya kerja dan disiplin kerja, 3) 

terlalu banyaknya tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk memahami 

padatnya modul yang disediakan oleh sekolah, 4) sarana yang disediakan  pihak 

sekolah  belum mampu mengikuti   perkembangan    IPTEK   di   dunia usaha. 
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Jaringan Penelitian Depdikbud tahun 1995, menemukan beberapa 

permasalahan dalam pelaksanaan program Prakerin antara lain adalah:  1) 

ketidaksiapan instansi atau perusahaan  yang menjadi partner kerjasama dalam 

menyediakan  peralatan, jenis pekerjaan dan teknologi yang sesuai dengan 

sekolah  menengah  kejuruan, 2) ketidaksiapan sekolah dalam merencanakan  

kurikulum, guru, peralatan, waktu dan dana yang tersedia, 3) kurang  

tersosialisasikannya program Prakerin pada pemerintah daerah dan masyarakat.  

Badan  Litbang  Depdikbud (2005) dalam penelitiannya  juga 

mengidentifikasi sejumlah hambatan yaitu: 1) tidak  seragamnya   kualitas   

peserta didik   sehingga sering  menjadikan  perusahaan  tak dapat menggali  

potensi   maksimal peserta didik dan membuat  pekerjaan  yang  dihadapi  peserta 

didik kurang memberikan  nilai tambah,  2) keterbatasan  jumlah Sumber Daya 

Manusia di perusahaan dalam   memantau jumlah peserta didik, sehingga  

penilaiannya  menjadi  kurang akurat, 3)  muatan  kurikulum  SMK  yang  

cenderung sarat dengan berbagai materi yang dianggap bagus dan penting 

berdasarkan pertimbangan disiplin  keilmuan  akan  tetapi  tak  jelas kaitannya  

dengan pembentukan  keahlian  yang harus dikuasai  peserta didik,  4) sistem  

pembelajaran yang terjadi  masih sangat  berorientasi  kepada pemenuhan   

tuntutan   formal   program kurikulum sekolah, 5)  orientasi program Praktik 

Kerja Industri  lebih  berat pada perusahaan besar dibanding pada perusahaan 

kecil dan menengah.  

Selama ini pelaksanaan Prakerin di SMK Negeri 1 Wonoari, dilihat dari 

tujuan pelaksanaan prakerin adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan         

( pengetahuan, ketrampilan maupun etos kerja ) dari peserta didik serta kesesuaian 
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antara mutu dan kemampuan yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dari Dunia 

Usaha / Dunia Industri. Di SMK Negeri 1 Wonoasri Pelaksanaan Prakerin 

dirasakan masih belum maksimal. 

Selama ini guru yang mendapatkan tugas sebagai guru pembimbing dalam 

melaksanakan monitoring / pengawasan anak yang sedang prakerin di tempat DU 

/ DI berdasarkan surat tugas yang ada, hal ini menyebabkan pengawasan terhadap 

peserta didik  sangat kurang sangatlah kurang sekali. Dalam pelaksanaan Prakerin 

di SMK Negeri 1 Wonoasri selama 6 bulan. Jatah / tugas dalam memonitoring 

peserta didik hanya mengantar peserta didik, sekali melihat kondisi peserta didik 

dan menjemput peserta didik apabila sudah selesai waktu Prakerinnya.  

 Sebelum melaksanakan Prakerin peserta didik mendapatkan persiapan dan 

pembekalan yang berbeda sesuai dengan kompetensi keahlian dari masing – 

masing peserta didik. Dalam melaksanakan persiapan dan pembekalan, para 

peserta didik mendapatkan pembekalan / materi yang nantinya dipergunakan 

dalam kegiatan prakerin di tempat DU / DI. Pelaksanaan pembekalan dan 

persiapan peserta didik di SMK Negeri 1 Wonoasri diberikan oleh para guru 

pengajar kompetensi keahlian yang ada disertai pula oleh pembekalan sikap dari 

BP. Hal tersebut dilaksanakan ketika peserta didik akan berangkat Prakerin. 

 Pelaksanaan Prakerin tidak lepas dari dana. Di SMK Negeri 1 Wonoasri 

dana prakerin dikaitkan atau merupakan prasyarat yang harus dilalui oleh 

peserta didik. Setiap peserta didik harus lunas administrasi selama Prakerin di 

DU / DI. Hal ini membuat peserta didik yang notabene berasal dari keluarga 

ekonomi menengah kebawah mengalami kesulitan dalam proses 

pembayarannya. Sehingga seringkali terjadi dana menjadi tersendat karena 
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peserta didik menunggak pembayarannya. 

DU / DI sebagai mitra kerja dari Sekolah, terutama SMK Negeri                

1 Wonoasri perannya selama ini hanya pasif saja. Peserta didiklah yang bekerja 

untuk mencari tempat yang sesuai untuk Prakerin, sedangkan DU / DI hanya 

menerima surat permohonan dari peserta didik, dan apabila diterima di tempat 

DU / DI peserta didik baru mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensinya. Adapun metode yang digunakan diserahkan kepada DU /DI 

Sendiri. 

Dari uraian diatas mendorong  perlunya dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Prakerin tersebut. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 

Wonoasri,  karena merupakan  salah satu Sekolah Menengah  Kejuruan Negeri 

yang dianggap berhasil di Kabupaten Madiun sehingga sering dijadikan  

barometer  bagi sekolah kejuruan yang lainnya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. 

Spradley menyatakan bahwa A focused refer to a single cultural domain or a few 

related domain maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal 

atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (Sugiyono, 2008). 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang 

inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria         

inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru 

diperoleh (Moleong, 2005). 
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Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah keberhasilan 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) di SMK Negeri 1 Wonoasri Kabupaten Madiun. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan dan latar belakang peneliti maka diambil  

penelitian pada kompetensi keahlian teknik rekayasa yang meliputi kompetensi 

keahlian Teknik Pengelasan, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik Konstruksi 

Kayu. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Prakerin pada program keahlian teknik 

rekayasa SMK Negeri 1 Wonoasri ? 

2. Kendala - kendala apa yang dihadapi dalam prakerin pada program keahlian 

teknik rekayasa SMK Negeri 1 Wonoasri ? 

3. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan Prakerin di 

SMK Negeri 1 Wonoasri ? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Menjelaskan pelaksanaan prakerin pada kompetensi keahlian teknik 

rekayasa SMK Negeri 1 Wonoasri. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prakerin pada 

kompetensi keahlian teknik rekayasa SMK Negeri 1 Wonoasri. 

3. Memberikan rekomendasi tentang upaya apa yang seharusnya dilakukan 

untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan prakerin di SMK Negeri 1 

Wonoasri. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini secara keilmuan diharapkan dapat mendukung 

pengembangan konsep link and match antara SMK dengan DU/DI sebagai 

Institusi Mitra dalam pelaksanaan Prakerin. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai refleksi diri terhadap pelaksanaan Prakerin dan dijadikan 

sebagai acuan pelaksanaan diwaktu mendatang agar pelaksanaan yang 

sudah baik untuk dipertahankan dan untuk mengeliminir kemungkinan 

kesalahan dari pelaksanaan Prakerin yang akan datang. 

b.  Bagi Industri 

Dapat dijadikan sebagai dokumentasi penting terhadap pelaksanaan 

Prakerin dan industri akan lebih memahami tentang manfaat yang 

diperoleh dari pelaksanaan Prakerin tersebut. 

c.  Bagi Peserta didik 

Peserta didik  jadi  lebih  memahami  dan  mengetahui  hal  yang  

harus  mereka lakukan dalam pelaksanaan Prakerin tersebut serta 

manfaat yang akan mereka peroleh. 

F. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap pengertian kata dan istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan penegasan istilah 

sebagai berikut : 
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Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu 

aktifitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan dan bagaimana cara pencapaiannya (Mulyono, 2009) 

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu 

kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat (Sunaryo, 2006) 

Praktik Kerja Industri yang disingkat dengan “prakerin” merupakan bagian 

dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di 

dunia kerja/industri, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem 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 (Sugihartono, 2009) 

 


