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ABSTRACT 

Anik Dhian Ekawati.  Q.100 090 321. Employment Relations School By DU / DI 
(Study  Site  SMK  Donorojo  Pacitan.  Thesis.  Management  Education.  Graduate 
Program. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.

The purpose of this study: (1) To describe the form of working relationship with the 
business / industrial world. (2) To describe the management of working relationships 
with  business  /  industrial world.  (3)  Practice management Industry at SMK 
Donorojo Pacitan. Research sites in SMK Donorojo Pacitan. This type of study is a 
qualitative research with an ethnographic approach. Data collection techniques using 
the observation, in-depth interviews and document analysis methods. Model analysis 
of the data in this study using data analysis carried out through three phases which 
include: data reduction, presentation of data and drawing conclusions / verification. 
The results of this study were (1) Form a working relationship with the business / 
industrial  world  is  a  form  of  partnership.  As  one  component  of  education,  the 
industry  has  a  strategic  role  in  supporting  the  success  of  the  school  education 
process. Cooperation carried out in order to create graduates who are ready to fill 
vacancies in the business / industrial world, the DU / DI assist schools in developing 
school  curriculum-oriented  job  market.  (2)  The  working  relationship  with  the 
business / industrial world implementation is set by considering the world of work or 
industry to be able to accept students as well as the practice schedule in accordance 
with  local  conditions.  Partnership  planned  appropriately  by  the  school  and  the 
industry, established in order to effectively and efficiently. Partnership established in 
the planning,  implementation,  and evaluation prakerin.  (3) Evaluation of learning 
outcomes at the time Prakerin fully implemented in the industry. Assessment carried 
out for elements of theory and practice of personality assessment of students which 
include; discipline of time, will work and motivation, achievement and real work, 
initiative  and creativity,  attitudes  and behavior,  cooperation  and responsibility  as 
well as craft, in accordance with the assessment criteria agreed by the school and 
DU / DI place of practice.

Key  words:  Shape,  management,  evaluation  and  monitoring  of  the  working 
relationship with the DU / DI

PENDAHULUAN 

Prakerin yang dilaksanakan oleh SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan, 

pada  prinsipnya  sama  dengan  PKL,  namun  ada  beberapa  hal  yang  berbeda 

diantaranya:  Prakerin adalah  proses  belajar  siswa  di  DU/DI  sehingga  dapat 
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dilaksanakan di kelas berapa saja, Prakerin juga bertujuan untuk menciptakan siswa 

menjadi ahli dalam satu atau beberapa kompetensi sehingga siswa dapat ditempatkan 

pada satu atau beberapa bagian di DU/DI (sesuai dengan situasi dan kondisi DU/DI) 

selama  pelaksanaan  Prakerin.  Pada  proses  Prakerin  siswa  disamakan  dengan 

karyawan yang lain (dari sisi kinerja) sehingga siswa diharapkan dapat menyerap 

budaya kerja yang diterapkan pada DU/DI. Bentuk laporan Prakerin siswa berupa 

jurnal yang isinya berupa kegiatan siswa selama Prakerin. Nilai Prakerin adalah nilai 

yang dihasilkan siswa selama Prakerin yang mencakup aspek Pengetahuan, Sikap 

dan Keterampilan (Kompetensi).

Uji  Kompetensi  siswa  dapat  dilaksanakan  selama  siswa  melaksanakan 

Prakerin  dengan  mengambil  waktu  dan  kompetensi  tertentu  yang  menjadi 

keunggulan  pada  proses  tersebut.  Sekolah  Menengah  Kejuruan Negeri  Donorojo 

Kabupaten  Pacitan  merupakan  salah  satu  bentuk  sekolah  formal  yang  berstandar 

Nasional  merupakan  bagian   integral   dari  pembangunan  nasional  dalam 

mewujudkan  masyarakat  yang memiliki  ketrampilan untuk siap bekerja maupun 

mandiri.  Dalam menciptakan lulusan yang siap kerja maupun siap mandiri tersebut 

dituntut adanya manajemen yang baik. 

Dari uraian di atas, maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar lulusan 

SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan dapat terserap di pasar kerja. Pengelolaan 

tersebut  meliputi  kegiatan  perencanaan  pembelajaran,  pelaksanaan  pembelajaran, 

evaluasi  dan  penyediaan  sarana  fisik  pembelajaran.  Penelitian  ini  terutama 

difokuskan  pada  pelaksanaan  pola  pembelajaran  untuk  mata  pelajaran  praktik 

dikaitkan dengan kesiapan kerja siswa dengan mengambil judul: Hubungan Kerja 

Sekolah Dengan DU/DI  (Studi Situs SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan).

Dunia Usaha/Industri (DU/DI) merupakan mitra pemerintah dan masyarakat 

yang paling penting dalam merespon kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan DU/DI 

kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sebagai salah satu 

komponen  pendidikan,  dunia  industri  memiliki  peran  yang  strategis  dalam 

menunjang keberhasilan proses pendidikan sekolah (Sambasalim, 2009: 1).

Menurut Mulyasa  (2003:  50) hubungan sekolah dengan masyarakat   pada 

hakikatnya merupakan  suatu  sarana  yang  sangat  berperan  dalam  membina  dan 
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mengembangkan  pertumbuhan  pribadi  peserta  didik  di  sekolah.  Dalam  hal  ini, 

sekolah  sebagai  sistem sosial  merupakan  bagian  integral  dari  sistem sosial  yang 

lebih  besar,  yaitu  masyarakat.  Sekolah  dan  masyarakat  memiliki  hubungan yang 

sangat  erat  dalam  mencapai  tujuan  sekolah  atau  pendidikan  secara  efektif  dan 

efisien.  Sebaliknya  sekolah  juga  harus  menunjang  pencapaian  tujuan  atau 

pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.  Oleh karena 

itu,  sekolah  berkewajiban  untuk  memberi  penerangan  tentang  tujuan-tujuan, 

program-program,  kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga 

harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan  masyarakat, 

terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah  dan masyarakat 

harus dibina  suatu hubungan  yang harmonis. 

Fox, 2007, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tekanan pada pendidikan 

yang  lebih  tinggi  dari  luar  dan  dari  dalam untuk  menggabungkan  informasi  dan 

teknologi komunikasi (ICT) akan terus berlanjut. Masyarakat berharap lulusan dari 

universitas mereka berpengalaman dengan ketrampilan teknologi dan kemampuan 

untuk  menerima  berbagai  teknologi  individu.  Penelitian  ini  memaparkan  tentang 

pembelajaran yang menguji penggunaan ICT dalam pengajaran dan dalam konteks 

pembelajaran di dua universitas yang ada di dua negara dan memfokuskan untuk 

mengajarkan  bagaimana  ICT  memberikan  keuntungan  untuk  pembelajaran  dan 

pengajaran  dan  meningkatkan  hasil  yang  dibutuhkan dalam teknologi  dan  dalam 

arus pengajaran dan praktek pembelajaran.

Rassuli, 2005. Hasil penelitian menyatakan bahwa perhatian telah ditujukan 

kepada efisiensi tim pembelajaran. Persepsi siswa terhadap apa yang diajarkan guru, 

tergantung  dari  bagaimana  cara  guru  menggunakan  metode  dalam pembelajaran. 

Guru  dan  siswa  terlihat  lebih  berpengalaman  dan  berpotensi  pada  pembelajaran 

secara kelompok. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pembelajaran praktek 

secara berkelompok dapat mengefektifkan proses pembelajaran dan meningkatkan 

prestasi hasil belajar.

Deal,  2006,  hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  pembelajaran  secara 

bertahap  memungkinkan  siswa  dapat  memahami  apa  yang  diajarkan  oleh  guru. 

Dengan mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam kelas mendukung siswa untuk 
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lebih  memahami  dan  menimbulkan  kesan  yang  dalam dari  apa  yang dikerjakan, 

sehingga  dengan  melakukan  praktek  siswa  memiliki  kecenderungan  lebih 

memahami apa yang diajarkan oleh guru. Partisipasi  guru dalam kegiatan belajar 

meningkatkan kepercayaan siswa terhadap guru. 

Bybee  (2006) Hasil penelitian menyimpulkan Pendidikan Teknologi harus 

dilihat sebagai  bagian  pokok menuju  keberhasilan  kemampuan  kekuatan  pekerja, 

terutama  ketika  kemampuan  yang  dituntut  meliputi  pemikiran  kritis,  pemecahan 

permasalahan semi terstruktur, dan memberi alasan.

Furtwengler  (2008).  Hasil  penelitian  ini  adalah  Organisasi  Manajemen 

Pendidikan  (EMOs)  merupakan  organisasi  keuntungan,  perusahaan  pribadi  yang 

mengatur sekolah. Dalam manajemen sekolah milik pribadi sangat ditekankan pada 

keterlibatan  guru  pada  tiga  hal  penting  dalam pengelolaan  sekolah  yaitu:  pasar, 

biaya,  dan  kualitas  kepercayaan  konsumen  yaitu  masyarakat.  Dalam manajemen 

sekolah milik perusahaan pribadi ditekankan pada hasil pendidikan yang diinginkan 

oleh public,  sehingga dalam penerapan strategi  manajemen banyak meninggalkan 

aturan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  demi  memenuhi  tuntutan  kebutuhan 

masyarakat.

Penelitian  ini  di  fokuskan  pada  bagaimana   karakteristik  hubungan  kerja 

sekolah dengan Dunia Usaha / Dunia Industri di SMK Negeri Donorojo Kabupaten 

Pacitan: (1) Bagaimanakah karakteristik bentuk hubungan kerja dengan dunia usaha/

dunia industri; (2) Bagaimanakah karakteristik pengelolaan hubungan kerja dengan 

dunia usaha/dunia industri; (3) Bagaimanakah karakteristik evaluasi dan monitoring 

pengelolaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di SMK Negeri Donorojo Kabupaten 

Pacitan?.

Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Untuk mendeskripsikan  bentuk hubungan 

kerja  dengan dunia usaha/dunia industri;  (2) Untuk mendeskripsikan Pengelolaan 

hubungan  kerja  dengan  dunia  usaha/dunia  industri;  (3)  Untuk  mendeskripsikan 

evaluasi  dan  monitoring  pengelolaan  Praktek  Kerja  Industri  (Prakerin)  di  SMK 

Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan.

Manfaat praktis penelitian ini bagi kepala sekolah sebagai bahan masukan 

dalam  upaya meningkatkan hubungan kerja sekolah dengan DU/DI. Dan manfaat 
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teoritis,  hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan literatur di dunia 

pendidikan  khususnya  untuk  program  Magister  Pendidikan  Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  karena  dalam  mengkaji 

masalah,  peneliti  tidak membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat sebelum 

penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. 

Berdasarkan  rangkaian  teori  tentang  penelitian  kualitatif  tersebut,  peneliti 

berkeyakinan untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena jenis penelitian 

ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti 

mendalam  yang  berasal  dari  informan  dan  perilaku  yang  diamati.  Penelitian  ini 

menggunakan  desain  etnografi.  Menurut  Mantja  (2005:  2)  menyatakan  bahwa 

Etnografi  merupakan rekonstruksi budaya  sekelompok manusia  atau hal-hal  yang 

dianggap budaya  dalam berbagai  kancah  kehidupan manusia  (Preissle-Goetz  dan 

LeCompte,  1991)  atau,  secara  singkat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Spradley 

(1980) etnografi adalah budaya tentang perincian (deskripsi) kebudayaan”.

Lokasi penelitian di SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan.  Dipilihnya 

lokasi  tersebut  dengan  alasan  bahwa  SMK  Negeri  Donorojo  merupakan  SMK 

Negeri yang terletak jauh dari Ibu kota Kabupaten, namun memiliki hubungan kerja 

dengan  Dunia  Usaha  dan  Dunia  Industri  yang  luas,  baik  Industri  yang  ada  di 

Kabupaten Pacitan sendiri, maupun yang ada di Kabupaten lain seperti Kabupaten 

Wonogiri, Kota Surakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta. Selain itu, penyerapan 

tenaga kerja lulusan SMK Negeri Donorojo sebagian besar berawal dari prakerin. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut: 

observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  lintas 

situs, yaitu metode yang disusun mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, 

dan dari yang deskriptif sampai yang memberi tekanan pada penjelasan. Metode ini 

dimulai dengan matrik meta tak tertata, yaitu cara merangkum informasi dasar dari 

beberapa situs atau kasus ke dalam satu bagan besar. Kemudian mempertimbangkan 
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beberapa matrik tertata, yaitu matrik prediktor keluaran situs tertata yang membawa 

pada pemahaman, penjelasan, dan matrik meta waktu tertata yang memperjelas data 

dari beberapa situs yang terkait secara kronologis (Miles dan Huberman, 2004: 280). 

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

perpanjangan keikutsertaan  dimana peneliti  tinggal  di  lapangan penelitian  sampai 

memperoleh  data  yang  sebanyak-banyaknya.  Dengan  perpanjangan  keikutsertaan 

maka derajat kepercayaan data yang dikumpulkan dapat ditingkatkan.

HASIL PENELITIAN 

Bentuk hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri meliputi: Bentuk 

hubungan  kerja  dengan  DU/DI  dilakukan  oleh  SMK  dalam  rangka  pelaksanaan 

tugas mendidik siswa agar memiliki ketrampilan dan kesiapan untuk menjadi tenaga 

kerja.  Bentuk  hubungan  kerja  berupa  kemitraan  dalam  pelaksanaan  program 

pendidikan  SMK.  Bentuk  hubungan  DU/DI  terkait  dengan  peran  yang  strategis 

dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan sekolah. Bentuk dukungan DU/DI 

dalam  pendidikan  berupa  bantuan  pengembangan  kurikulum  sekolah  yang 

berorientasi pada pasar kerja sebagai upaya menciptakan lulusan yang siap mengisi 

lowongan  kerja.  Peran  serta  DU/DI  dalam  penempatan  lulusan  SMK,  dengan 

memberikan informasi kebutuhan pasar kerja kepada SMK melalui kunjungan yang 

dilakukan oleh SMK, dan kesempatan kepada siswa untuk melakukan prakerin. DU/

DI ikut melatih siswa untuk berkomunikasi/berinteraksi secara profesional di dunia 

kerja yang sebenarnya. DU/DI membantu sekolah dalam membentuk etos kerja yang 

baik bagi siswa melalui prakerin. Dan memberikan penilaian atas hasil prakerin dari 

siswa.

Pengelolaan hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri meliputi hal-

hal berikut: Hubungan kerja dengan DU/DI dalam pengaturan pelaksanaan Praktek 

Kerja Industri dilakukan dengan mempertimbangkan dunia kerja atau industri untuk 

dapat  menerima  siswa  serta  jadwal  praktek  sesuai  dengan  kondisi  setempat. 

Pengelolaan hubungan kerja dalam kegiatan praktek Kerja Industri diawali dengan 

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

terselenggara dengan efektif dan efisien. Hubungan kerjasama dalam perencanaan 
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berupa keterlibatan beberapa pihak yaitu pihak sekolah, siswa, orang tua siswa, dan 

institusi  pasangan  (Dunia  Usaha/Dunia  industri).  Hubungan  kerjasama  dalam 

perencanaan Prakerin ini meliputi: penentuan tujuan Praktek Kerja Industri, metode 

Praktek Kerja Industri, Pendataan siswa peserta Praktek Kerja Industri, Sosialisasi 

Praktek Kerja Industri kepada orang tua dan guru,  Materi Praktek Kerja Industri. 

Hubungan kerjasama dimulai  sejak persiapan baik dari  segi  administratif,  teknis, 

mental phisikologis, persiapan materil yang dituangkan pada saat pembekalan baik 

pembekalan dalam proses pembelajaran maupun pembekalan etos kerja pada saat 

terjun di industri, hingga pelaksanaan evaluasi. Dalam hal pengorganisasian Praktek 

Kerja Industri dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang 

ada  di  sekolah  dan  di  institusi  pasangan  (Dunia  Usaha/Dunia  industri). 

Pengorganisasian Praktek Kerja Industri ini meliputi: Tenaga pengajar/pembimbing 

dari pihak sekolah, Tenaga  instruktur dari pihak pihak Dunia Usaha/Dunia industri, 

 Penempatan siswa. Hubungan kerjasama dalam hal penyelenggaraan Praktek Kerja 

Industri  meliputi:  model  penyelenggaraan  praktek  kerja  industri,  metode 

pembelajaran, standar profesi. hubungan kerja dalam hal pengawasan praktek kerja 

industri.  dilakukan  dengan  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut:  Kontrol 

keselamatan kerja,  Bimbingan dan monitoring dari  pihak sekolah,  Penilaian hasil 

belajar dan keahlian, Sertifikasi,  Evaluasi. 

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti untuk memperoleh 

hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi dan monitoring pengelolaan Praktek 

Kerja  Industri  (Prakerin)  di  SMK Negeri  Donorojo  Kabupaten  Pacitan  meliputi: 

Hubungan  kerja  dengan  DU/DI  dalam  kegiatan  evaluasi  hasil  belajar  pada  saat 

Prakerin  dilaksanakan  sepenuhnya  di  industri,  berdasarkan  panduan  evaluasi 

pelaksanaan  prakerin.  Evaluasi   dan  monitoring  yang  dilakukan  bersama dengan 

DU/DI merupakan bagian intergral dari proses pembelajaran, merupakan hasil yang 

merefleksikan standar kelulusan dari siswa yang mengikuti Program Praktik kerja 

industri.  DU/DI  dan  SMK melakukan  penilaian  berdasarkan rancangan  penilaian 

berdasarkan kriteria  yang mencakup dua aspek yaitu  aspek teknis dan aspek non 

teknis.  Rancangan  penilaian  yang  baik  akan  mampu  memberikan  arahan  kepada 

guru maupun  istruktur  DU/DI  sebagaimana  proses  belajar  mengajar  yang  efektif 
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harus  dilakukan.  Hasil  evaluasi  dan  monitoring  bagi  peserta  Prakerin  dapat 

memberikan  informasi  apa  yang  telah  dicapai  dan  mengarahkan  bagaimana 

seharusnya  peserta  didik belajar  agar kompeten.  Penilaian  dilakukan untuk unsur 

materi teori dan praktek yang telah diberikan serta penilaian kepribadian siswa yang 

meliputi;  disiplin  waktu,  kemauan  kerja  dan  motivasi,  prestasi  dan  kerja  nyata, 

inisiatif  dan  kreativitas,  sikap  dan  perilaku,  kerjasama  dan  tanggungjawab  serta 

kerajinan.  Hasil  penilaian  kemampuan  siswa  peserta  Prakerin  diberikan  dalam 

bentuk skor dengan kategori  amat  baik berkisar  90 – 97,  baik berkisar  80 – 89, 

cukup  berkisar  70  –  79,  dan  kurang   dari  70  dinyatakan  kurang  dan  Penilaian 

diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, Komite 

Sekolah dan Pimpinan DU/DI  pada tempat prakerin yang mencakup dua aspek yaitu 

aspek teknis  dan aspek non teknis.  Rancangan penilaian  yang baik akan mampu 

memberikan  arahan  kepada  guru  maupun  istruktur  DU/DI  sebagaimana  proses 

belajar mengajar yang efektif harus dilakukan. Bagi peserta Prakerin evaluasi dapat 

memberikan  informasi  apa  yang  telah  dicapai  dan  mengarahkan  bagaimana 

seharusnya  peserta  didik belajar  agar kompeten.  Penilaian  dilakukan untuk unsur 

materi teori dan praktek yang telah diberikan serta penilaian kepribadian siswa yang 

meliputi;  disiplin  waktu,  kemauan  kerja  dan  motivasi,  prestasi  dan  kerja  nyata, 

inisiatif  dan kreativitas,  sikap dan perilaku,  kerjasama dan tanggung jawab serta 

kerajinan.  Hasil  penilaian  kemampuan  siswa  peserta  Prakerin  diberikan  dalam 

bentuk skor dengan kategori  amat  baik berkisar  90 – 97,  baik berkisar  80 – 89, 

cukup  berkisar  70  –  79,  dan  kurang  dari  70  dinyatakan  kurang  dan  penilaian 

diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, Komite 

Sekolah dan Pimpinan DU/DI pada tempat prakerin.

PEMBAHASAN 

1. Bentuk hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri

Pemanfaatan Dunia Usaha/Industri (DU/DI) sebagai tempat pembelajaran 

sangat beralasan karena seperti dikemukakan oleh (Sambasalim, 2009: 1), bahwa 

DU/DI merupakan mitra pemerintah dan masyarakat yang paling penting dalam 

merespon  kebijakan  pemerintah.  Tanpa  dukungan DU/DI kebijakan  ini  tidak 
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akan  berjalan  dengan  baik.  Dengan  demikian,  sebagai  salah  satu  komponen 

pendidikan,  dunia  industri  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  menunjang 

keberhasilan proses pendidikan sekolah. 

DU/DI  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  tidak  bisa  dilepaskan 

dengan  keikut  sertaan  dalam  permasalahan  pendidikan.  Karena  sekolah  dan 

masyarakat  merupakan dua komunitas  yang saling  melengkapi   antara   satu 

dengan  lainnya,  bahkan  ikut  memberikan  warna  terhadap  perumusan  model 

pembelajaran   tertentu  di  sekolah  oleh  suatu  lingkungan  masyarakat  tertentu 

pula. Sekolah berperan dalam melestarikan dan memindahkan nilai-nilai kultur 

pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama yang dianut  para guru 

dan peserta  didiknya  kepada generasi  penerus dan untuk menjamin  kemajuan 

ilmu  pengetahuan  dan  kemajuan  sosial  dengan  menjadi  pelaku   aktif  dalam 

perbaikan masyarakat (Sagala, 2009: 234).

Praktek kerja industri pada dasarnya merupakan suatu bentuk pendidikan 

yang  melibatkan  siswa  langsung  bekerja  di  dunia  usaha/industri  agar  siswa 

memiliki  kompetensi yang sesuai dengan harapan dan tuntutan usaha/industri. 

Disamping itu juga agar diperoleh pengalaman kerja sebagai salah satu hal untuk 

meningkatkan  keahlian  profesional.  Hal  ini  cukup beralasan  mengingat  dunia 

industri memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan ahli di bidangnya untuk 

mengoperasikan peralatan dan teknologi canggih.

 Upaya  pemerintah  dalam hal  ini  Direktorat  Menengah dan  Kejuruan 

(Dikmenjur)  sebagai  upaya  mendekatkan  pendidikan  kejuruan  dengan  dunia 

kerja, telah dilakukan dengan adanya kebijakan link and match. Sebagai realisasi 

dari  kebijakan  tersebut,  maka  telah  dicanangkan  konsep  pendidikan  dengan 

sistem ganda (PSG/Dual Base System). Pendidikan Sistem Ganda adalah bentuk 

penyelenggaraan  pendidikan  yang  memadukan  pendidikan  sekolah  dengan 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia 

kerja (Depdikbud,1994). Realisasi dari Pendidikan Sistem Ganda tersebut adalah 

dilasanakannya  praktek  kerja  industri  (Prakerin).  Pelaksanaan  Prakerin 

dimaksudkan  agar  program pendidikan  di  sekolah  mengacu  pada  pencapaian 

kemampuan  profesional  sesuai  dengan  tuntutan  beralasan  mengingat  dunia 
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industri memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan ahli di bidangnya untuk 

mengoperasikan peralatan dan teknologi canggih. Upaya pemerintah dalam hal 

ini Direktorat Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) sebagai upaya mendekatkan 

pendidikan  kejuruan  dengan  dunia  kerja,  telah  dilakukan  dengan  adanya 

kebijakan link and match. Sebagai realisasi dari kebijakan tersebut, maka telah 

dicanangkan konsep pendidikan dengan sistem ganda (PSG/Dual Base System). 

PSG adalah bentuk penyelenggaraan lapangan kerja.

Pada  tahap  perencanaan,  DU/DI  yang  telah  mengikatkan  diri 

bekerjasama  dengan  lembaga  pendidikan  pelatihan  kejuruan  atau  sekolah 

penyelenggara  dalam  menyelenggarakan  pelaksanaan  program  pelatihan, 

pendidikan  yang  digunakan  harus  merupakan  program  yang  dirancang  dan 

disepakati  bersama  oleh  kedua  belah  pihak,  melalui  ikatan  perjanjian  (MoU) 

yang jelas dan tertulis dan tentunya tidak merugikan kedua belah pihak, antara 

sekolah (siswa ) dan pihak institusi pasangan (DU/DI). Hal ini sangatlah penting 

karena  pelaksanan  pendidikan  sistem  ganda  diarahkan  untuk  menghasilkan 

tamatan yang memiliki  keahlian/ kompetensi  atau kecakapan hidup  (life skill) 

tertentu secara terstandar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, maka senantiasa 

mengacu pada pencapaian  standar  kompetensi  sesuai  dengan tuntutan  jabatan 

pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja. Dengan demikian 

berbagai  DU/DI  yang  telah  mengikatkan  diri  dengan  SMK  Donorojo 

memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  melakukan  prakerin,  sangatlah 

tepat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama 

SMK dengan  DU/DI  merupakan  kerjasama  dalam perencanaan,  pelaksanaan, 

dan evaluasi program pembelajaran praktik secara bertahap dalam jangka waktu 

yang  telah  ditentukan.  Kerjasama  SMK  dengan  DU/DI  terjalin  secara  terus 

menerus  dan  berkesinambungan  sehingga  memungkinkan  siswa  dapat 

melakukan  praktik  secara  bertahap.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini 

mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Deal  (2006)  yang  menyimpulkan 

bahwa pembelajaran secara bertahap memungkinkan siswa dapat memahami apa 

yang diajarkan oleh guru. Dengan mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam 
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kelas mendukung siswa untuk lebih memahami dan menimbulkan kesan yang 

dalam  dari  apa  yang  dikerjakan,  sehingga  dengan  melakukan  praktek  siswa 

memiliki  kecenderungan  lebih  memahami  apa  yang  diajarkan  oleh  guru. 

Partisipasi  guru  dalam  kegiatan  belajar  meningkatkan  kepercayaan  siswa 

terhadap guru. 

2. Pengelolaan hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri

Praktek kerja industri merupakan suatu kegiatan belajar yang diikuti oleh 

siswa SMK sebagai wahana memantapkan hasil belajar sekaligus memberikan 

kesempatan memahami dan mendalami  kemampuan hasil  pembelajaran dalam 

keadaan dan situasi kerja yang sesungguhnya. Praktek kerja industri merupakan 

suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan 

secara  sistematik  dan  sinkron  program  pendidikan  di  sekolah  dan  program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung di 

dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian profesional tertentu, sehingga dalam 

penyelenggaraannya  diperlukan  model,  metode  dan  strandar  profesi  tertentu, 

untuk  itu  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  SMK  Donorojo  dalam 

menyelenggarakan prakerin dengan menentukan model  Block release selama 3 

bulan  di  industri  dan  9  bulan  hari  efektif  di  sekolah  sebagai  bagian  dari 

pembekalan,  menggunakan  metode  pendidikan  dan  pelatihan  yang  mengacu 

pada standart profesi merupakan tindakan yang tepat. 

Prisip belajar sambil bekerja (learning by doing) yang digunakan dalam 

prakerin  merupakan  prinsip  belajar  untuk  mencari,  menemukan,  dan 

mengembangkan sendiri.  Guru hanya  memberikan  stimulus  melalui  informasi 

singkat yang diberikan kepada anak didik. Selebihnya, anak didik (tentu dengan 

difasilitasi)  disuruh  mencari,  menemukan,  dan  mengembangkan  temuannya 

sendiri.  Belajar  secara  verbal  saja  tidak  efektif,  tanpa  disertai  konsep  belajar 

realistik atau belajar  sambil  bekerja.  Learning by doing adalah belajar  sambil 

bekerja melakukan aktivitas yang sesuai dengan tema bahasan. Dengan demikian 

cara belajar prakerin dengan berprinsip pada belajar sambil bekerja (Learning by  

doing) dimungkinkan siswa lebih banyak memperoleh  pengalaman lebih baik 
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karena  kesan  yang  didapat  anak  didik  akan  lebih  lama  tersimpan  dan  lebih 

mudah dipahami.

Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  dalam  manajemen  suatu 

organisasi.  Dimana  memiliki  arti  suatu  proses  mengawasi  dan  mengevaluasi 

suatu  kegiatan.  Suatu  Pengawasan  dikatakan  penting  karena  tanpa  adanya 

pengawasan  yang  baik  tentunya  akan  menghasilkan  tujuan  yang  kurang 

memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. 

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah bersama-sama dengan DU/DI 

terhadap pelaksanan prakerin merupakan tindakan untuk mendapatkan gambaran 

nyata dari pelaksanaan prakerin. 

Pengawasan  melalui  monitoring  prakerin  yang  dilakukan  oleh  guru 

pembimbing dilakukan untuk memperoleh  gambaran  kemajuan dan hambatan 

peserta  prakerin.  Objektivitas  hasil  pengawasan  dilakukan  melalui  kerjasama 

dengan petugas  DU/DI,  dengan demikian  pengawasan tidak  hanya  dilakukan 

oleh  pihak  sekolah,  tetapi  juga  dilakukan  oleh  DU/DI,  hal  ini  memberikan 

gambaran nyata bahwa dalam hal pengawasan sekolah bekerja sama dengan DU/

DI untuk menentukan hasil  prakerin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa prakerin merupakan 

model pembelajaran praktik secara berkelompok, dengan model praktik dalam 

lingkungan kerja  yang  sebenarnya  siswa memperoleh  pengalaman yang  lebih 

banyak,  sehingga  pembelajaran  berjalan  lebih  efektif.  Dengan demikian  hasil 

penelitian ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Rassuli (2005) yang 

menyimpulkan  bahwa:  Persepsi  siswa  terhadap  apa  yang  diajarkan  guru, 

tergantung dari bagaimana cara guru menggunakan metode dalam pembelajaran. 

Guru dan siswa terlihat lebih berpengalaman dan berpotensi pada pembelajaran 

secara  kelompok.  Hasil  penelitian  merekomendasikan  bahwa  pembelajaran 

praktek  secara  berkelompok  dapat  mengefektifkan  proses  pembelajaran  dan 

meningkatkan prestasi hasil belajar.
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3. Evaluasi dan monitoring hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri.

Evaluasi pelaksanaan praktek kerja industri dimulai  dengan melakukan 

uji  prakerin  di  sekolah  oleh  pembimbing  prakerin  bagi  siswa.  Dalam rangka 

melakukan uji kompetensi ini semua siswa yang mengikuti prakerin dilakukan 

uji  satu  persatu  untuk  mendapatkan  hasil  akhir  tentang  hasil  prakerin  yang 

dilakukan.  Menurut   Ketua  Pokja  Prakerin  selama  ini  hasil  uji  kompetensi 

menunjukkan  bahwa  semua  siswa  cenderung  berhasil,  terutama  dalam  hal 

ketrampilan bekerjanya.    Sebagai  bukti  fisik akhir  dari  pelaksanaan prakerin 

bagi siswa adalah dengan dikumpulkannya laporan kegiatan yang berupa tugas 

akhir selama prakerin oleh siswa. Hal itu diperlukan untuk persyaratan kelulusan 

dari sekolah. 

Tugas  akhir  adalah  bentuk  tugas  kompetensi  produktif  yang  bersifat 

komprehensif sesuai dengan program keahlian masing-masing dan dilaksanakan 

pada akhir semester 6. Di SMK Negeri Donorojo, pelaksanaan tugas akhir dibagi 

menjadi  2  yaitu:  pertama  tugas  akhir  yang  dilaksanakan  di  sekolah,  yaitu 

membuat  proposal dengan bimbingan guru yang ditunjuk, melakukan pekerjaan 

praktek,  hingga  sampai  penyusunan  laporan.  Kedua,  tugas  akhir  yang 

dilaksanakan  di  Industri,  yang  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  institusi 

pasangannya masing-masing dengan standar penilain industri. Hasilnya dikirim 

ke sekolah dalam bentuk bukti fisik nilai dari instruktur.

Selain  evaluasi  per  siswa  proses  evaluasi  atas  kegiatan  prakerin  juga 

dilakukan  secara  komprehensip  oleh  sekolah  dalam  bentuk  lokakarya.  Hasil 

lokakarya  tersebut  pada  akhirnya  dirumuskan  untuk  menjadi  dokumen  guna 

perbaikan pada pelaksanaan prakerin pada periode berikutnya, dengan demikian 

evaluasi  prakerin  merupakan  bagian  intergral  dari  proses  pembelajaran, 

merupakan  hasil  yang  merefleksikan  standar  kelulusan  dari  siswa  yang 

mengikuti  Program  Praktik  kerja  industri.  Salah  satu  indikator  yang  dapat 

digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  pelaksanaan  program  PSG  melalui 

prakerin  adalah  dengan  diketahuinya  jumlah  lulusan  yang  terserap  dipasaran 

kerja. 
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Penilaian prakerin dilakukan pada akhir pelaksanan prakerin oleh plihak 

institusi  dengan  uji  kompetensi.  Siswa  mendapatkan  tes  tertulis  dan  praktik 

tentang  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  telah  diperoleh.   Bila  institusi 

pasangan  tidak  menyanggupinya,  pihak  sekolah  bekerjasama  dengan  institusi 

lain menyelenggarakan di sekolah dengan wewenang sepanuhnya berada dipihak 

institusi  pasangan. Para penguji di  dunia usaha memberikan nilai  berdasarkan 

standar  program  pelatihan  yang  telah  ditetapkan  ditambah  penilaian  tentang 

sikap siswa.

Rentang nilai untuk program pelatihan yang digunakan di SMK Negeri 

Donorojo adalah dari 0 sampai 10, sedangkan penilaian sikap dengan huruf A 

sampai D.  Hasil penilaian setiap siswa dicantumkan pada surat keterangan telah 

melaksanakan prakerin yang ditanda tangani oleh kepala sekolah. 

PENUTUP 

Bentuk hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri merupakan bentuk 

kemitraan.  Sebagai salah satu komponen pendidikan, dunia industri memiliki peran 

yang strategis dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan sekolah. Kerjasama 

dilakukan dalam rangka menciptakan lulusan yang siap mengisi lowongan kerja di 

dunia usaha/dunia industri, maka DU/DI membantu sekolah dalam mengembangkan 

kurikulum sekolah yang berorientasi pada pasar kerja. Dalam melakukan kerjasam 

DU/DI  memberikan  informasi  kebutuhan  pasar  kerja  kepada  SMK  melalui 

kunjungan  yang  dilakukan  oleh  SMK,  dan  DU/DI  memberi  kesempatan  kepada 

sekolah untuk melakukan prakerin, melatih siswa untuk berkomunikasi/berinteraksi 

secara profesional di  dunia kerja yang sebenarnya,  dan membantu sekolah dalam 

membentuk etos kerja yang baik bagi siswa melalui prakerin.  Serta  memberikan 

penilain atas hasil prakerin dari siswa

Hubungan  kerja  dengan  dunia  usaha/dunia  industri  pelaksanaanya  diatur 

dengan mempertimbangkan dunia kerja atau industri untuk dapat menerima siswa 

serta  jadwal  praktek  sesuai  dengan  kondisi  setempat.   Hubungan  kerjasama 

direncanakan  secara  tepat  oleh  pihak  sekolah  dan  pihak  industri,  agar  dapat 
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terselenggara  dengan  efektif  dan  efisien.  Hubungan  kerjasama  terjalin  dalam 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi prakerin. 

Dalam hal  perencanaan pelaksanaan Praktik kerja industri  dimulai  dengan 

persiapan baik dari segi administratif, teknis, mental phisikologis, persiapan materil 

yang dituangkan pada saat pembekalan baik pembekalan dalam proses pembelajaran 

maupun pembekalan etos kerja pada saat terjun di industri.  Pelaksanaan Prakerin 

oleh siswa tingkat 2 menggunakan model  Block release selama 3 bulan di industri 

dan 9 bulan hari  efektif  di sekolah sebagai bagian dari  pembekalan.  Pengawasan 

Praktek Kerja Industri.  Pelaksanaan Prakerin  tidak bisa terlepas  dari  pengawasan 

pelaksanaan  Prakerin  itu  sendiri,  karena  untuk  menjamin  mutu  Prakerin 

diperlukannya  pelaksanaan  pengawasan.  Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam 

pengawasan  ini  meliputi:  (a)  Kontrol  keselamatan  kerja,  (b)  Bimbingan  dan 

monitoring  dari  pihak  sekolah,  (c)  Penilaian  hasil  belajar  dan  keahlian,  (d)  

Sertifikasi,(e)  Evaluasi.

Evaluasi  dan  monitoring  prakerin  dilaksanakan  sepenuhnya  di  industri. 

Penilaian dilakukan untuk unsur teori dan praktik penilaian kepribadian siswa yang 

meliputi;  disiplin  waktu,  kemauan  kerja  dan  motivasi,  prestasi  dan  kerja  nyata, 

inisiatif  dan  kreativitas,  sikap  dan  perilaku,  kerjasama  dan  tanggungjawab  serta 

kerajinan, sesuai dengan kriteria penilaian yang telah disepakati oleh pihak sekolah 

dan DU/DI tempat praktik, sebagaimana telah dicantumkan dalam Panduan Evaluasi 

Pelaksanaan Prakerin yang dirancang berdasarkan kriteria yang mencakup dua aspek 

yaitu aspek teknis dan aspek non teknis bertujuan untuk memberikan arahan kepada 

guru maupun istruktur DU/DI sebagaimana sebagai mana proses belajar mengajar 

yang efektif harus dilakukan. 

Jika  bentuk  hubungan  kerja  dengan  dunia  usaha/dunia  industri 

dikembangkan  tidak  hanya  terbatas  pada  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi 

prakerin, maka bentuk partisipasi dunia usaha/dunia industri terhadap pelaksanaan 

pendidikan akan semakin nampak. Jika hubungan kerja dengan dunia  usaha/dunia 

industri direncanakan dengan matang, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan 

dilakukan evaluasi dengan sungguh-sunggah, maka akan terjadi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Jika evaluasi dan monitoring hubungan kerja dengan dunia 
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usaha/dunia industri dilakukan secara bersama oleh sekolah dan dunia usaha/dunia 

industri, maka akan memberikan nilai tambah bagi siswa prakerin.

 Disarankan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan DU/DI lebih luas, 

sehingga siswa mempunyai kesempatan lebih banyak dalam melaksanakan prakerin. 

Disarankan untuk melakukan monitoring secara kontinyu, dan menyediakan waktu 

memberikan bimbingan teknis kepada siswa dalam melakukan prakerin,  sehingga 

bila  siswa  menemukan  kesulitan  dalam  prakerin,  maka  guru  pembimbing  dapat 

segera  memberikan  jalan  keluar.  Karena  pentingnya  DU/DI  dalam pembentukan 

kualitas  SDM,  maka  disarankan  agar  DU/DI  lebih  berperan  aktif  dalam  dunia 

pendidikan.  Dalam melakukan prakerin,  disarankan agar  siswa benar-benar dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dengan cara melaksanakan setiap tugas 

dengan sebaik-baiknya.

Dengan terselesaikannya penelitian ini,  peneliti  ingin mengucapkan terima 

kasih  kepada  Kepala  sekolah,  guru,  dan  seluruh  staf  di  SMK  Negeri  Donorojo 

Kabupaten Pacitan yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis 

dalam pengumpulan data dan proses penelitian. Kepala sekolah, guru, dan seluruh 

staf di SMK PGRI Donorojo yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk 

menempuh  pendidikan,  dan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
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