
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 

Tujuan pendidikan  ialah  membentuk manusia  untuk menjadi  warga 

negara yang baik. Untuk itu, sekolah-sekolah diajarkan segala sesuatu kepada 

anak yang perlu bagi kehidupannya dalam masyarakat, baik sebagai anggota 

masyarakat maupun sebagai warga negara.  Anak harus didik untuk menjadi 

orang yang  penurut kepada pimpinan dan dapat memberikan sesuatu kepada 

pimpinan atau menjadi seorang yang ahli dalam suatu teknik, perindustrian, 

dan lain-lain. Pendeknya, pendidikan hendaklah mempersiapkan anak untuk 

hidup di dalam masyarakat (Purwanto, 2007: 24).  

Pada dasarnya pendidikan yang dilaksanakan harus mampu menggali 

potensi yang dimiliki sebagai dasar dalam mendalami kompetensi dari peserta 

didik.  Hal  ini  akan  sangat  diperlukan  oleh  seseorang  ketika  mulai 

berkompetisi  dalam memasuki kehidupan sosial dan dunia kerja. Seseorang 

dituntut untuk mampu menerapkan apa yang menjadi keahlian atau kecakapan 

hidup  (Life  Skills) yang  dimilikinya,  Life  skills dapat  diartikan  sebagai 

kecakapan  hidup  atau  ketrampilan  hidup,  yaitu  kecakapan  yang  dimiliki 

seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan 

wajar tanpa merasa  tertekan,  kemudian secara proaktif  dan kreatif  mencari 

serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya (Makmun, 2008: 56). 

Pada dekade terakhir, masyarakat dunia disibukkan untuk menyusun 

konsep  dan  kegiatan  dalam rangka  menyongsong  era  global  dengan  pasar 
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bebas  yang  bercirikan  dengan  terbukanya  tantangan  dan  peluang. 

Persainganpun akan semakin ketat, sehingga menuntut sistem kemitraan yang 

sesuai dengan tuntutan perkembangan di semua sektor pembangunan. Dalam 

kondisi  demikian,  maka  ketergantungan  pada  keunggulan  komparatif  tidak 

dapat  menjamin  keberhasilan  suatu  bangsa  dalam persaingan  bebas,  tetapi 

juga harus dilengkapi dengan keunggulan kompetitif (Sukamto, 2010: 2).

Salah satu faktor keunggulan kompetitif tersebut adalah Sumber Daya 

Manusia (SDM) di semua sektor, termasuk yang bekerja di sektor jasa dan 

industri.  Berkaitan  dengan  keunggulan  kompetitif  tersebut,  pemerintah 

melalui  Direktorat  Pendidikan  Menengah  dan  Kejuruan  (Dit.  Dikmenjur) 

Direktoran  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (Ditjen  Dikdasmen) 

Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas)  telah  melakukan  berbagai 

upaya peningkatan dan pembenahan pendidikan menengah kejuruan di SMK 

(Sekolah Menengah Kejuruan). Salah satu upaya tersebut adalah peningkatan 

mutu SMK melalui program pengembangan SMK berstandar Nasional agar 

mampu  menciptakan  tamatan  yang  memiliki  kompetensi  standar  sesuai 

dengan tuntutan pasar kerja dan laku di pasar Nasional (Pardjono, 2010: 3).

Peran pemerintah   yang  lainnya  adalah  adanya  kebijaksanaan yang 

ditujukan untuk mengubah proporsi Sekolah Menengah  Atas, yaitu jumlah 

Sekolah Menengah Umum 30 % dan jumlah Sekolah  Menengah Kejuruan 

70%  yang  dijadwalkan  selesai  pada  akhir  2015.  Dimana  pada  2010  ini 

perbandingan sudah mencapai 40 % SMU dan 60 % SMK (Suara Merdeka: 

Desember  2009). Kebijakan tersebut diambil kerena banyaknya lulusan SMK 
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yang mampu bersaing dan berwirausaha di tengah perkembangan jaman saat 

ini. Hal ini dapat dilihat (Sugesityadi, 2011: 4).

Pemerintah Indonesia saat ini masih belum mampu sepenuhnya dalam 

menyediakan  fasilitas  dan  biaya  yang  memadai  bagi  sekolah  kejuruan, 

sehingga dipastikan mengurangi  kualitas lulusan sekolah kejuruan.  Filosofi 

ini berimplikasi pada manajemen dan kurikulum serta pembelajaran di SMK. 

SMK harus dikelola dengan mengacu pada tujuan utama, yaitu menyiapkan 

lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan bekerja. Manajemen SMK harus 

didesain untuk mencapai keefektifan dan sekaligus efisiensi. Merencanakan 

dan melaksanakan program sedekat mungkin dengan kondisi di tempat kerja 

merupakan  tugas  penting  SMK.  Kurikulum  harus  disusun  berdasarkan 

kebutuhan dunia kerja (demand driven).  Peralatan dan mesin untuk praktik 

harus  disediakan  dengan kriteria  yang  sama paling  tidak  mendekati  dunia 

kerja.  Pembelajaran  di  SMK  harus  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga 

lulusan benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja,  dalam arti  memiliki 

pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  diperlukan  di  dunia  kerja 

(Pardjono, 2010: 4).

Pendidikan  kejuruan  adalah  pendidikan  yang  mempersiapkan 

pesertanya  memasuki  dunia  kerja  atau  lebih  mampu  bekerja  pada  bidang 

pekerjaan tertentu (earning a living).  Dengan demikian salah satu kata kunci 

dalam  pendidikan  kejuruan  adalah  relevansi,  yang  dapat  diterjemahkan 

sebagai  kesesuaian  bekal  yang  dipelajari  dengan  tuntutan  dunia  kerja. 

Kesesuaian  dalam  kaitan  itu  harus  dimaknai  jenis  maupun  kualitasnya. 
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Artinya apa yang dipelajari siswa harus sesuai jenisnya maupun tingkatannya 

dengan lapangan kerja yang akan dimasuki lulusan.  SMK merupakan salah 

satu jenis pendidikan kejuruan yang tentunya terikat oleh paradigma tersebut 

di atas (Anonim, 2008: 6).

Sebagai  konsekuensi  dari  paradigma tersebut,  pengembangan  SMK 

tidak  dapat  dilepaskan  dengan  perkembangan  dunia  kerja.  Bahkan  secara 

sengaja SMK harus terikat erat dengan dunia kerja. Prinsip  demand driven 

(ketrampilan 2020) yang kini diikuti oleh SMK merupakan konsekuensi logis 

pemikiran tersebut, sehingga perlu diikuti dengan langkah-langkah nyata.

Dalam  suatu  program  pendidikan  (termasuk  SMK)  sering  timbul 

permasalahan oleh sebab adanya time gap cukup lama antara saat pendidikan 

dirancang  dengan  munculnya  lulusan,  apalagi  lulusannya  memasuki  dunia 

kerja.  Sementara  itu  perkembangan  teknogi  yang  demikian  cepat 

menyebabkan  terjadinya  perubahan pola  kerja  yang  juga cepat.  Akibatnya 

seringkali  out  put pendidikan  kejuruan  ditinggalkan  oleh  dunia  kerja. 

Program yang sudah disusun dengan baik, ketika menghasilkan lulusan pola 

pekerjaan  yang  semula  dijadikan  acuan  telah  berubah  dan  kemudian 

dikatakan lulusan tersebut tidak relevan (Hartandi, 2010: 22).

Persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dewasa ini terutama 

bila dikaitkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai vocational  

education, maka persoalan yang dihadapi akan semakin pelik dan kompleks 

terutama  bila  mengacu  konsep  pendidikan  kejuruan  itu  sendiri.  Menurut 

House Committee on educational and labour menyebutkan bahwa pendidikan 
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kejuruan  adalah  suatu  bentuk  pengembangan  bakat,  pendidikan  dasar 

keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang 

dipandang sebagai latihan keterampilan  (Hamalik, 2008: 24).

Program  kejuruan  pada  sekolah-sekolah  menengah  umumnya 

mencakup bidang pelayanan (area service)  dalam spektrum yang luas, akan 

tetapi program-program sekolah kejuruan sekarang harus dapat menyediakan 

program yang lebih baik daripada sekolah kejuruan maupun sekolah-sekolah 

khusus (Weber, 2001: 4). Program-program yang ada, dan yang direncanakan 

untuk  masa  depan tanpa  memandang  jenis  sekolah,  harus  didasarkan  pada 

pertimbangan  yang  seksama  secara  cermat  tentang  kecenderungan  (trend)  

dalam masyarakat di masa yang akan datang.

Pendidikan  vokasional  merupakan  pendidikan  untuk  penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan 

kebutuhan  pasar  dengan  education  labor  coefficient tinggi.  Implikasi  bagi 

pendidikan vokasional adalah: a)  Magang atau internship yang terprogram 

harus  menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan  vokasional,  karena  banyak 

ketrampilan  teknis,  sikap,  kebiasaan,  dan emosional  hanya  dapat  diperoleh 

melalui  on the job training, b)  Dalam on the job training ketrampilan yang 

dipelajari termasuk yang bersifat general maupun spesifik, c)  Karena general  

training mempunyai  nilai  ekonomis  yang  lebih  lama  dan menjadi  fondasi, 

maka perlu kuat, d) Spesific training harus selalu di up to date sesuai dengan 

kebutuhan pasar, e)  Training untuk memiliki  ketrampilan cara memperoleh 

dan menggali informasi menjadi penting untuk up dating (Nurhadi, 2008: 65). 
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Kenyataan  yang  ada  pada  sekolah  kejuruan  selama  ini  adalah 

pelaksanaan  pembelajaran  masih  mengacu  pada  sistem  non  blok.  Dalam 

sistem non blok, materi pelajaran praktik  yang belum selesai pada pertemuan 

pertama  akan  dilanjutkan  pada  pertemuan  berikutnya  pada  minggu  yang 

berbeda.  Keadaan  ini  akan  membuat  praktik  yang  dilakukan  siswa  tidak 

mencapai ketuntasan yang optimal, artinya praktik yang dilaksanakan hanya 

sepotong-potong  sehingga  tidak  mencapai  kompetensi  standar  yang 

dipersyaratkan.  Mengantisipasi  keadaan  tersebut  maka  tepatlah  kiranya 

apabila dilaksanakan sebuah sistem baru yakni untuk kegiatan praktik  yang 

belum  selesai  pada  pertemuan  pertama  diselesaikan  pada  pertemuan  hari 

berikutnya dalam minggu yang sama (Anonim, 2006: 32). 

Proses  pembelajaran  melalui  praktikum  di  laboratorium/bengkel 
merupakan perwujudan dari suatu teori dalam bentuk kerja nyata, atau 
melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu teori tertentu. 
Di  sekolah,  praktikum  dapat  juga  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan 
yang memberikan latihan kerja bagi subjek didik. Melalui praktikum, 
subjek didik akan memperoleh pengalaman dalam bekerja serta dapat 
melihat hubungan antara teori dan empiric (Salim, 2003: 1). 

Kegiatan  praktik  juga  akan  memberikan  pengalaman  yang  tidak 

diperoleh  dalam teori.  Secara  umum aspek-aspek yang  diperhatikan  dalam 

kegiatan praktik adalah: tahapan persiapan/pemahaman tujuan praktik, metode 

praktik, analisis temuan-temuan praktik serta evaluasi hasil praktik. Tahapan-

tahapan tersebut menjadi acuan siswa dalam melakukan praktikum pada suatu 

proses  pembelajaran.  Oleh  karena  itu  dilaksanakan  sistem  blok  dalam 

pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan.
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Proses  pelaksanaan  Praktek  Kerja  Industri  dilakukan  oleh  siswa  di 

industri,  baik  berupa  industri  besar,  menengah  maupun  industri  kecil  atau 

industri rumah tangga. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri ini, proses 

langkah-langkah  pelaksanaan  praktek  harus  tetap  mengacu  pada  desain 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, pelaksanaan praktek kerja 

industri  dapat  berupa  “day  release”  atau  berupa  “block  release”  atau 

kombinasi keduanya (Wena, 2006: 228).

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  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.
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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).

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan di atas, maka 

fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana  karakteristik 

hubungan kerja sekolah dengan Dunia Usaha / Dunia Industri di SMK Negeri 

Donorojo Kabupaten Pacitan.  Fokus penelitian ini dibagi dalam 3 sub fokus 

yaitu:

1. Bagaimanakah  karakteristik  bentuk  hubungan  kerja  dengan  dunia 

usaha/dunia industri?
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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?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk  mendeskripsikan hubungan  kerja  sekolah  dengan  dunia 

usaha/dunia industri di SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan.  

2. Tujuan Khusus

a. Untuk  mendeskripsikan  bentuk  hubungan  kerja  dengan  dunia 

usaha/dunia industri;

b. Untuk  mendeskripsikan  Pengelolaan  hubungan  kerja  dengan  dunia 

usaha/dunia industri;

c. Untuk mendeskripsikan evaluasi dan monitoring pengelolaan Praktek 

Kerja Industri (Prakerin) di SMK Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan 

masukan, bagi kepala sekolah, khususnya kepala SMK Negeri Donorojo 

Kabupaten Pacitan,  dalam upaya  meningkatkan hubungan kerja sekolah 

dengan DU/DI.

2. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan 

literatur  di  dunia  pendidikan  khususnya  untuk  program  Magister 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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E. Daftar Istilah 

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

masyarakat yang paling penting dalam merespon kebijakan pemerintah.

2. Pendidikan  Sistem Ganda  (PSG)  adalah  suatu  bentuk  penyelenggaraan 

pendidikan  dan  pelatihan  keahlian  kejuruan  yang  memadukan  secara 

sistematik  dan  sinkron pendidikan  di  sekolah  dan  program penguasaan 

keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja, terarah 

untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

3. Hubungan Kerja Sekolah dengan DU/DI adalah suatu sarana yang sangat 

berperan  dalam  membina  dan  mengembangkan  pertumbuhan  pribadi 

peserta didik di sekolah.

4. Pengelolaan  hubungan  kerja  sekolah  adalah  suatu  kegiatan  manajemen 

yang berlangsung berhadapan dengan manusia, sehingga memerlukan kiat-

kiat yang tepat dalam melaksanakannya.

5. Evaluasi dan monitoring pengelolaan prakerin adalah suatu kegiatan untuk 

kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa peserta prakerin.
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