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ABSTRACT

The  purpose  of  this  study  was  to  Describe:  (1)  the  characteristics  of  the 
structure and role  organization  managers of industrial  working practices.  (2)  the 
characteristics of personal work relations manager  of industrial working practices. 
(3) the characteristics of performance of participants industrial working practices.

Research  on  coaching  students  industrial  working  practices  including 
naturalistic qualitative study using ethnographic research design. Research location 
in  Vocational School  1 Mondokan Sragen.  Techniques  of  data  collection  was 
conducted  by  indept  interview,  observation  methods,  and  methods  of 
documentation. 

The  results  are  (1)  The  organizational  structure  prakerin  manager  at  SMK 
Negeri 1 Mondokan Sragen formed by the principal, made up of charge held by the 
principal, task force chairman, secretary, treasurer, mentor coordinator, coordinator 
of student automotive engineering, computer engineering and coordinator network, 
equipment section, and mentors prakerin. (2) Prakerin managing personal working 
relationship  established  in  the  organizational  structure  prakerin.  Responsible 
Relationships prakerin (principals), secretary, treasurer, coordinator of the student, 
mentor coordinator, equipment section, and mentor students, is coordinated, ie as 
prakerin  manager,  working  with  mutual  aid.  (3)  Performance  assessment 
Participants are prakerin knowledge, skills and atitude prakerin participants during 
prakerin  conduct.  Engineering  assessment  of  the  performance  of  participants 
prakerin done through tests, observations, interviews, and achievement of results. 

Key words  : management prakerin.

Pendahuluan 

Pendidikan  Sistem  Ganda  (PSG)  adalah  salah  satu  bentuk  contoh  dari 

pelaksanaan konsep link dan match. Istilah pendidikan sistem ganda sering disebut 

pula  Praktek Kerja  Lapangan (PKL),  ada pula  yang menyebut dengan On the Job 

Trainning  (OJT),  dan  istilah  sekarang  banyak  menyebutnya dengan Praktek  Kerja 

Industri (Prakerin).  Prakerin merupakan bagian dari program bersama antara SMK 

dan  Industri  yang  dilaksanakan  di  dunia  usaha/industri.  Program  tersebut 
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diharapkan  mampu  untuk  menjembatani  sekaligus  menutup  kesenjangan  yang 

terjadi  antara  dunia  pendidikan  dan  dunia  usaha  selama  ini.  Melalui  kegiatan 

prakerin diharapkan  mampu  meningkatkan  penguasaan  kompetensi  produktif 

sekaligus memberikan peluang kepada para siswa untuk mendapatkan pengakuan 

atas kompetensi yang dimiliki dari Industri (Rasimun, 2010: 3).

Berdasarkan struktur program kurikulum SMK bahwa setiap siswa yang akan 

mengakhiri jenjang pendidikan kejuruan harus melaksanakan Praktek Kerja Industri 

(Prakerin) di industri-industri. Praktek Kerja Industri di laksanakan dengan harapan 

sebagai  siswa  yang  telah  lulus,  dapat  menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan 

keterampilan yang diterima oleh sekolah, sehingga apabila di kemudian hari siswa 

bekerja di perusahaan dapat mengembangkannya. Kegiatan penyelenggaraan PSG 

diharapkan  dapat  meningkatkan  keahlian  dan  etos  kerja  siswa  yang  meliputi: 

kemampuan  bekerja,  motivasi  kerja,  inisiatif,  kreativitas,  disiplin  dan  kerajinan 

dalam bekerja (Anonim, 2009: 2).

Di  SMK  pengorganisasian  prakerin  tidak  dapat  dipisahkan  dengan 

pengorganisasian SMK secara keseluruhan. Dalam struktur organisasi  SMK kepala 

sekolah  merupakan  jabatan  yang  tertinggi,  dengan  dibantu  oleh  beberapa  wakil 

sekolah, diantaranya adalah wakil  kepala sekolah bidang hubungan industri.  WKS 

bidang hubungan Industri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekolah dalam 

pelaksanaan  tugas  hubungan  industri/  masyarakat  meliputi  menyusun  dan 

melaksanakan program kerja, membina, mengarahkan, memimpin, mengawasi serta 

mengkoordinasikan  pelaksanaan tugas  khususnya  di  bidang hubungan  kerjasama 

dengan dunia industri/dunia usaha yang relevan serta memasarkan tamatan SMK 

(Anonim, 2010: 4).

Dunia  usaha/dunia  industri  merupakan  bagian  dari  masyarakat,  sudah 

selayaknya  apabila  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  pendidikan.  Berkaitan  dengan 

peranan masyarakat  dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal  54 

tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan: (1) Peran serta 

masyarakat  dalam  pendidikan  meliputi  peran  serta  perseorangan,  kelompok, 
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keluarga,  organisasi  profesi,  pengusaha,  dan  organisasi  kemasyarakatan  dalam 

penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu  pelayanan  pendidikan.  (2)  Masyarakat 

dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) 

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga peran serta 

dunia  usaha  dan  dunia  industri  yang  merupakan  bagian  masyarakat  memiliki 

peranan  penting  dalam penyelenggaraan  sistem pendidikan  nasional  (Sobarudin, 

2010: 2).

Dunia usaha dan dunia industri merupakan institusi pasangan terpenting bagi 

dunia pendidikan, hal ini telihat dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda (PSG) 

yang merupakan bentuk  proses  pembelajaran  yang  dilakukan di  sekolah dan di 

dunia usaha dan dunia industri.  Dengan adanya kerjasama antara sekolah, dunia 

pendidikan  dengan  dunia  usaha  dan  dunia  industri,  maka  konsekuensi  adalah 

adanya  kerangka  pembelajaran  yang  mengakomodasi  kebutuhan  di  sekolah  dan 

dunia usaha/dunia industri. Kerangka inilah yang disusun secara bersama-sama oleh 

sekolah  dan  DU/DI  dengan  mendasarkan  paa  materi  yang  berkaitan  dengan 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini proses pembelajaran dlakukan di dua tempat, 

yaitu di sekolah dan di DU/DI (Dedi, 2010: 2).

 SMK Negeri  1  Mondokan Sragen merupakan salah  satu  SMK di  Kabupaten 

Sragen  memiliki  berbagai  program  keahlian  diantaranya  tata  busana,  teknik 

otomotif,  teknik jaringan komputer,  dengan keseluruhan jumlah siswa 362 siswa, 

untuk  SMK  di  tingkat  kecamatan  jumlah  tersebut  tergolong  banyak.  Dengan 

diterapkannya  program  prakerin,  SMK  Negeri  1  Mondokan  terkendala  dengan 

tempat  prakerin,  dimana  untuk  tingkat  Kecamatan,  tentunya  dunia  usaha/dunia 

indistri  sangat  terbatas,  sehingga  guna  menempatkan  siswa,  SMK  Negeri  1 

Mondokan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melakukan pendekatan 

dengan DU/DI di luar Kecamatan, bahkan di luar Kabupaten. Penempatan prakerin 

siswa SMK Negeri 1 Mondokan Sragen, disesuaikan dengan program keahlian yang 

dimiliki  siswa.  Dengan  adanya  program  prakerin,  terbukti  lulusan  SMK  Negeri  1 
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Mondokan  mampu  bekerja  di  perusahaan  maupun  mandiri  (dokumentasi  SMK 

Negeri 1 Mondokan, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan 

Sragen merupakan program unggulan dalam upaya memberikan bekal ketrampilan 

dan  pengetahuan  kepada  siswa.  Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  akan  megkaji 

pengelolaan prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan. Dalam penelitian yang berjudul 

“Pengelolan Prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan, Kabupaten Sragen”.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana 

karakteristik pengelolaan prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen?. 

Fokus  dijabarkan  menjadi  3  (tiga)  sub  fokus,  yaitu:  (1)  Bagaimana  karakteristik 

struktur  dan  peran  organisasi  pengelola  prakerin  di  SMK  Negeri  1  Mondokan 

Kabupaten Sragen? (2) Bagaimana karakteristik hubungan kerja personal pengelola 

prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen? (3) Bagaimana karakteristik 

kinerja peserta prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen?

Berdasarkan fokus penelitian dan sub fokus penelitian seperti tersebut di atas, 

maka tujuan penelitian ini  adalah (1)  Mendeskripsikan  karakteristik struktur dan 

peran organisasi pengelola prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen. 

(2)  Mendeskripsikan karakteristik  hubungan kerja  personal  pengelola prakerin  di 

SMK  Negeri  1  Mondokan  Kabupaten  Sragen.  (3)  Mendeskripsikan karakteristik 

kinerja peserta prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen.

Metode Penelitian 

Penelitian tentang pembinaan siswa prakerin termasuk penelitian naturalistik 

kualitatif.  Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen yang 

terletak  Jl.  Raya  Mondokan  Km.  1,  Mondokan,  Sragen,  Indonesia.  Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara,  metode observasi, 

dan metode dokumentasi. 
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Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data 

tertata dalam situs untuk diskripsi. Sebuah matriks deskriptif yang tertata menurut 

situs  berisi  data  deskriptif  tingkat  pertama  dari  semua  situs,  tetapi  situs ditata 

menurut variabel utama yang sedang diuji, sehingga orang dapat melihat perbedaan 

antara situs-situs tinggi, sedang dan rendah. Jadi matriks tersebut meletakkan data 

dasar  di  satu  tempat  bagi  variabel  besar,  melintas  ke  seluruh  situs  (Miles  dan 

Huberman, 2007: 295).

Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena dengan 

keabsahan data merupakan salah satu langkah awal kebenaran dari analisis data. 

Baik dalam penelitian kualitatif  maupun kuantitatif,  keduanya tidak membedakan 

pentingnya keabsahan data, hanya peristilahan yang digunakan serta tekniknya saja 

yang berbeda. Dalam penelitian kuantitatif keabsahan data dapat dilakukan dengan 

uji  validitas  dan  uji  reabilitas  instrumen.  Menurut  Sugiyono  (2007:  366)  uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas interbal), 

transferability (validitas  eksternal),  dependability  (reliabilitas),  dan  confirmability 

(obyektivitas). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Karakteristik Struktur dan Peran Organisasi Pengelola Prakerin di SMK Negeri 1 

Mondokan Kabupaten Sragen

Hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  karakteristik  struktur  dan  peran 

organisasi pengelolaan prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi hasilnya meliputi: 

struktur organisasi  pengelola prakerin di  SMK Negeri  1 Mondokan Kabupaten 

Sragen dibentuk oleh kepala sekolah. Struktur organisasi terdiri dari Penanggung 

jawab  dijabat  oleh  kepala  sekolah,  ketua  pokja,  sekretaris,  bendahara, 

koordinator pembimbing, koordinator siswa teknik otomotif, koordinator teknik 

komputer dan jaringan, dan pembimbing prakerin. 

Penanggung  jawab  mempunyai  tugas:  bertanggung  jawab  atas 
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kelangsungan  prakerin,  melaksanakan  pembinaan  terhadap  perkembangan 

kegiatan prakerin, sebagai penasehat dan pelindung di dalam kegiatan prakerin. 

Ketua mempunyai tugas merencanakan program kerja hubungan industri setiap 

program kerja, mengkoordinasi dan merencanakan program kerja praktek kerja 

industri,  mengkoorninasi  peta  DU/DI  untuk  prakerin  yang  relevan, 

mengkoordinasi  seluruh  kegiatan  parkerin,  bekerja  dengan  semua  petugas 

prakerin  untuk  mengadakan  hubungan  dengan  DU/DI  Sebagai  tempat 

pelaksanaan prakerin, bertanggung jawab atas kegiatan prakerin, dan membuat 

laporan  berkala.  Sekretaris  bertugas  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan 

administrasi  prakerin,  mengadministrasikan  kegiatan  prakerin,  dan  mengelola 

urusan surat menyurat. 

Bendahara  bertugas  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  keuangan 

prakerin dan membuat laporan keuangan prakerin. Koordinator siswa bertugas 

mencarikan formasi tempat prakerin bagi siswa peserta prakerin, menjelaskan 

peta  DU/DI  untuk  kegiatan  prakerin  yang  relevan  kepada  peserta  prakerin, 

mensosialiasikan  program  prakerin  ke  DU/DI  untuk  memanambah  rekanan 

DU/DI  yang  baru  untuk  dijadikan  institusi  pasangan  prakerin,  bekerjasama 

dengan coordinator pembimbing untuk membagi siswa peserta prakerin dalam 

pembimbingan, bekerjasama dengan pembimbing untuk memantau pelaksanaan 

kegiatan  siswa  peserta  prakerin,  bertanggung  jawab  atas  seluruh  peserta 

prakerin  untuk  dapat  meaksanakan  prakerin  sesuai  jadwal  pelaksanaan, 

koordinasi dengan seluruh petugas prakerin yang lain, membuat laporan berkala, 

dan   menyusun  seluruh  berkas  untuk  kegiatan  prakerin  bagi  siswa  peserta 

prakerin.

Pembimbing  siswa  bertugas  menyerahkan  siswa  pserta  prakerin  dari 

sekolah  ke  DU/DI  tempat  prakerin  siswa,  melaksanakan  monitoring  dan 

pembimbing  siswa  prakerin,  melaksanakan  penarikan  siswa  prakerin, 

memonitoring  kegiatan  siswa  selama  prakerin  berlangsung,  memonitoring 

semua kegiatan atau kejadian yang mungkin terjadi di tempat DU/DI baik yang 
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berhubungan  dengan siawa  ataupun inatitusi  pasagan,  membuat  rekapitulasi 

nilai hasil siswa prakerin, menjelaskan peta DUDI untuk kegiatan prakerin yang 

relevan  kepada  siswa  peserta  praktek  kerja  industri,  dan  mensosialisasikan 

progrsm prakerin ke DU/DI untuk menambah rekanan DU/DI yang baru untuk 

dijadikan institusi pasangan bagi prakerin.

Dalam  struktur  organisasi  yang  telah  dibentuk  secara  jelas  telah 

menggambarkan pola kerjasama yang jelas. Dalam struktur organisasi pengelola 

prakerin  secara  nyata  menggambarkan  hubungan antara  berbagai  komponen 

dan bagian organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan peran 

pengelola  prakerin  di  SMK  Negeri  1  Mondokan  telah  direncanakan   dan 

merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai 

komponen sehingga  dapat  mencapai  sasaran  secara  efektif,  dan  meruplakan 

kerangka  yang  menghubungkan  wewenang  karena  struktur  merupakan 

penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. 

Berdasarkan  uraian di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa adanya  struktur 

organisasi  dan  pembagian  tugas  peran  pengelola  prakerin  di  SMK  Negeri  1 

Mondokan tersebut bertujuan agar pelaksanaan prakerin dapat berjalan dengan 

efektif  dan efisien,  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Furtwengler  (2008), 

yang  menyimpulkan bahwa dalam menajemen sekolah  ditekankan pada hasil 

pendidikan yang diinginkan oleh publik.  Sehingga dalam organisasi sekolah perlu 

dibuat kerangka tugas dan tangung jawab yang tegas dalam sebuah wadah yang 

disebut struktur organisasi yang dilengkapi dengan pembagian tugas yang rinci, 

agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Persamaan  hasil  penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian  Furtwengler 

(2008),  yaitu  sama-sama  menyimpulkan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan 

pendidikan, diperlukan struktur organisasi dan pembagian tugas yang rinci dan 

tanggung  jawab  yang  tegas.   Namun  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada 

organisasi  pengelola  praktik  kerjan  industri  (Prakerin),  sedangkan  fokus 

penelitian  Furtwengler  (2008)  adalah  pada  struktur  organisasi  lembaga 
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pendidikan secara umum.

2. Karakteristik  Hubungan Kerja  Personal  Pengelola  Prakerin  di  SMK Negeri  1 

Mondokan Kabupaten Sragen

Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  wawancara,  observasi,  dan 

dokumentasi yang dilakukan di lapangan terkait dengan karakteristik hubungan 

kerja personal pengelola prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten Sragen 

hasilnya meliputi: hubungan kerja personal pengelola prakerin di SMK Negeri 1 

Mondokan Kabupaten Sragen, diatur dalam program kerja praktek kerja industri 

SMK Negeri 1 Mondokan oleh kelompok kerja prakerin. Hubungan penanggung 

jawab  prakerin,  sekretaris,  bendahara,  Koordinator  siswa,  dan  Pembimbing 

siswa,  bersifat  koordinatif,  yaitu  sebagai  pengelola  prakerin,  bekerja  dengan 

saling membantu.

Hubungan  guru  dengan  penanggung  jawab  prakerin  (kepala  sekolah) 

merupakan hubungan bawahan dengan atasan, guru bertanggung jawab kepada 

penanggung  jawab  prakerin  (kepala  sekolah).  Hubungan  siswa  dengan  guru, 

merupakan hubungan vertikal, guru sebagai pendidik, dan siswa sebagai peserta 

didik.  Guru  bertugas  memberikan  pembelajaran  dan  pembekalan  prakerin 

kepada siswa sesuai dengan bidang masing-masing. Hubungan sekretaris dengan 

bendahara  merupakan  hubungan  koordinatif,  dan  kerjasama  dalam 

melaksanakan  tugas  yang  berkaitan  dengan  prakerin,  sekretaris  bertugas 

dibidang  kesekratiriatan,  sedangkan  bendahara  bertugas  sebagai  pemegang 

keuangan. Hubungan pembimbing siswa (guru) dengan bendahara, merupakan 

hubungan kerjasama dalam hal pendanaan terkait kegiatan prakerin.

Adanya  kerjasama  kepala  sekolah  dengan  berbagai  pihak  termasuk 

menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat menunjukkan bahwa kepala 

sekolah mempunyai komitmen untuk menciptakan kemandirian sekolah.  Tanpa 

adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  termasuk  masyarakat  dengan  cara 

melakukan hubungan kerjasama yang baik, maka tujuan pendidikan sulit untuk 
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dicapai,  untuk  itu  dalam  pengelolaan  prakerin  kepala  sekolah  melakukan 

koordinasi  dengan  berbagai  pihak  dalam  penyelenggaraan  prakerin.   Hal  ini 

sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jorgenson  (2006),  yang 

menyimpulkan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  sekolah  maka  kepala  sekolah 

harus dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan masyarakat.  kepala 

sekolah  harus  aktif  dalam  setiap  kegiatan  yang  mendukung  pengembangan 

sekolah. Keakraban kepala sekolah dengan masyarakat harus dijaga agar sekolah 

mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

Adanya  hubungan  antar  personal  pengelola  prakerin  tersebut 

menunjukkan bahwa keorganisasian pengelola prakerin telah berjalan berfungsi 

dengan  baik  yaitu  berfungsi  melakukan  perencanaan,  pengorganisasian, 

pelaksanaan,  dan  pengawasan.   Berfungsinya  organisasi  pengelola  prakerin 

memungkinkan  pelaksanaan  prakerin  dapat  berjalan  dengan  baik,  dan  siswa 

memiliki  kepercayaan  kepada  guru  pembimbing  prakerin  akan  lebih  baik. 

Pelaksanan  praktik  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  manakala  hubungan 

pengelola  personal  dalam  organisasi  prakerin  kurang  harmonis.  Karena 

bagaimanapun  juga  pembelajaran  praktik  sangat  mendukung  pembelajaran 

teori. Melalui pelaksanaan prakerin yang baik, maka siswa akan lebih memahami 

apa yang diajarkan oleh guru di kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hubungan personal pengelola 

prakerin  sangat  diperlukan  agar  pelaksanaan  praktik  dapat  berjalan  dengan 

lancar,  karena prakerin tidak ubahnya dengan pembelajaran praktik yang sangat 

diperlukan untuk memperkuat pembahaman siswa terhadap pembelajaran teori 

yang  diberikan  oleh  guru.   Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  mendukung 

penelitian  Deal (2006) yang menyimpulkan: Dengan mempraktekkan apa yang 

dijelaskan  dalam  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.  Hubungan  kerja  sesama  guru  dalam  kegiatan  praktek 
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meningkatkan kepercayaan siswa terhadap guru.

Persamaan  hasil  penelitian  ini  dengan  penelitian  Deal  (2006)  adalah 

sama-sama  menyimpulkan  bahwa  hubungan  kerja  guru  dalam  mengelola 

pembelajaran praktik meningkatkan kepercayaan siswa terhadap guru.  Namun 

dalam penelitian Deal  (2006)  terfokus  pada hubungan kerja  guru,  sedangkan 

dalam penelitian ini  fokusnya adalah hubungan kerja pengelola prakerin yang 

ditetapkan dalam struktur organisasi prakerin.

3. Karakteristik Kinerja Peserta Prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten 

Sragen

Hasil  penelitian  tentang  karakteristik  kinerja  peserta  prakerin  di  SMK 

Negeri  1  Mondokan  Kabupaten  Sragen  melalui  wawancara,  observasi,  dan 

dokumentasi  hasilnya  meliputi:  kinerja  prakerin  di  SMK  Negeri  1  Mondokan 

dinilai oleh pembimbing prakerin dari pihak sekolah dan pembimbing prakerin 

dari perusahaan. Kinerja prakerin merupakan penilaian terhadap pengetahuan, 

ketrampilan, dan atitude peserta prakerin selama siswa melaksanakan kegiatan 

prakerin.  Kinerja  peserta  prakerin  diukur  sesuai  dengan  standar  kerja 

perusahaan.

Penilaian kinerja  prakerin  merupakan proses  memperoleh informasi 

untuk pengambilan keputusan tentang penampilan siswa di tempat praktek 

prakerin.  Teknik  penilaian dilakukan melalui  tes,  pengamatan,  wawancara, 

dan ketercapaian hasil. Penilaian kinerja prakerin dinilai dengan parameter nilai 

yang diperoleh dari industri, diberi bobot 40%, nilai evaluasi di sekolah, dalam 

bentuk tes tulis atau lisan diberi bobot 40%, karya tulis/ laporan diberi bobot 

20%.

Kinerja  prakerin  di  SMK  Negeri  1  Mondokan  dinilai  oleh  pembimbing 

prakerin dari pihak sekolah dan pembimbing prakerin dari perusahaan. Penilaian 

kinerja prakerin merupakan proses memperoleh informasi untuk pengambilan 

keputusan  tentang  penampilan  siswa  di  tempat  praktek  prakerin.  Penilaian 
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kinerja peserta prakerin mencakup penilaian proses dan hasil pekerjaan siswa 

selama  berada  di  industri.  Penilaian  ini  terutama  berisi  tentang  bagaimana 

menentukan  tingkatan keberhasilan  siswa dalam menguasai  kemampuan dan 

perilaku  selama  prakerin.  Adapun  pedoman  pelaksanaan  kegiatan  penilaian 

prakerin  sebagaimana  tercantum  dalam  Kurikulum  SMK  meliputi  aspek  yang 

dinilai dan kriteria penilaian.

Banyak faktor yang berhubungan dengan tercapai atau tidaknya tujuan 

pelaksanaan  prakerin,  yang  secara  umum  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua 

macam,  yaitu  faktor  internal,  seperti  intelegensi,  perhatian,  minat,  bakat, 

motivasi, kematangan dan kesiapan. Sementara faktor eksternal, seperti konsep, 

program-program serta operasionalnya, mulai dari pengarahan, bimbingan serta 

dukungan  terhadap  proses  maupun  hasil  kinerja  prakerin.  Kinerja  prakerin 

merupakan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan atitude peserta 

prakerin  selama  siswa  melaksanakan  kegiatan  prakerin  yang  diukur  sesuai 

dengan standar kerja perusahaan.

Teknik  penilaian  kinerja  peserta  prakerin  dilakukan  melalui  tes, 

pengamatan,  wawancara,  dan  ketercapaian  hasil.  Hasil  yang  diperoleh  siswa 

pada akhir praktek kerja industri berbentuk nilai prestasi. Prestasi tersebut untuk 

mengakui  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  siswa  dari  hasil  pengembangan  di 

lapangan.  Dalam  penilaian  kinerja  prakerin,  siswa  mendapatkan  nilai  dengan 

parameter nilai yang diperoleh dari industri (IN), diberi bobot 40%,  nilai evaluasi 

di  sekolah  (SC)  ,  dalam  bentuk  tes  tulis  atau  lisan  diberi  bobot  40%,  karya 

tulis/laporan  (LP)  diberi  bobot  20%.  Sehingga  nilai  yang  tercantum  dalam 

sertifikat peserta didik adalah: 0,4(IN) + 0,4(SC) + 0,2 (LP).

Adanya penilaian kinerja  prakerin,  maka tujuan prakerin dapat  diukur, 

apakah pelaksanaan prakerin sesuai dengan program yang telah ditetapkan atau 

belum.  Kinerja prakerin tidak saja dilakukan melalui tes, namun dilakukan pula 

melalui  monitoring  yang  meliputi  monitoring  kompetensi  yang  dilaksanakan 

siswa di DU/DI, kemajuan belajar siswa, kehadiran, dan kendala-kendala yang 
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ditemui di lapangan selama pelaksanaan Prakerin.

Melalui penilaian kinerja prakerin, dapat diketahui apakah pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran di  kelas telah berhasil 

atau belum,  melalui  penilaian  kinerja  prakerin  guru dapat  mengukur,  apakah 

siswa memiliki kemampuan menghubungkan antara teori yang diperoleh di kelas 

dengan dunia kerja senyatanya. Adanya kinerja prakerin, guru dapat mengetahui 

apakah  metode  pembelajaran  yang  dilakukan  selama  di  kelas  telah  mampu 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan siswa.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa melalui evaluai kinerja 

prakerin dapat diketahui efisiensi tim pembelajaran.  Hal ini sesuai dengan hasil 

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.  Melalui  evaluasi 

pembelajaran  guru  dapat  mengetahui  tingkat  efisiensi  dalam  proses 

pembelajaran. 

Persamaan  hasil  penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian  Rassuli (2005), 

adalah  sama-sama  menyimpulkan  bahwa  kinerja  peserta  prakerin  dapat 

diketahui melalui evaluasi.   Namun  Rassuli (2005),  fokus penelitiannya adalah 

evaluasi pembelajaran secara umum, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya 

adalah kinerja peserta prakerin.

Simpulan dan Saran 

Struktur organisasi pengelola prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan Kabupaten 

Sragen dibentuk oleh kepala sekolah,  terdiri  dari  penanggung jawab dijabat oleh 

kepala  sekolah,  ketua  pokja,  sekretaris,  bendahara,  koordinator  pembimbing, 

koordinator siswa teknik otomotif, koordinator teknik komputer dan jaringan, seksi 

perlengkapan,  dan  pembimbing  prakerin.  Penanggung  jawab  bertugas  terhadap 

kelangsungan  prakerin,  sebagai  penasehat  dan  pelindung  di  dalam  kegiatan 

prakerin.  Ketua  bertugas  merencanakan  program  kerja  hubungan industri  setiap 
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program kerja,  bertanggung jawab atas kegiatan prakerin,  dan membuat laporan 

berkala. Sekretaris bertugas dalam pengelolaan administrasi prakerin dan mengelola 

urusan surat menyurat. Bendahara bertugas dalam pengelolaan keuangan prakerin 

dan membuat laporan keuangan prakerin. 

Koordinator siswa bertugas terhadap seluruh peserta prakerin untuk dapat 

melaksanakan  prakerin  sesuai  jadwal  pelaksanaan.  Koordinator  pembimbing 

bertugas  terhadap jadwal  penyerahan,  monitoring dan penarikan siswa prakerin, 

dan membuat laporan berkala.  Seksi perlengkapan bertugas melayani pelaksanaan 

prakerin  dalam  pendistribusian  administrasi  prakerin  dan  mengarsipkan  semua 

administrasi  prakerin.  Pembimbing siswa bertugas menyerahkan peserta prakerin 

dari  sekolah  ke  DU/DI  tempat  prakerin  siswa  dan  memonitoring  kegiatan  siswa 

selama prakerin berlangsung serta membuat rekapitulasi nilai hasil siswa prakerin.

Hubungan  kerja  personal  pengelola  prakerin  di  SMK  Negeri  1  Mondokan 

Kabupaten Sragen diatur dalam program kerja prakerin SMK Negeri 1 Mondokan 

oleh  kelompok  kerja  prakerin.  Hubungan  kerja  personal  pengelolaan  prakerin 

dibentuk dalam struktur organisasi prakerin. Hubungan penanggung jawab prakerin 

(kepala  sekolah),  sekretaris,  bendahara,  koordinator  siswa,  koordinator 

pembimbing, seksi perlengkapan, dan pembimbing siswa, bersifat koordinatif, yaitu 

sebagai  pengelola  prakerin,  bekerja  dengan  saling  membantu.  Hubungan  guru 

dengan  koordinator pembimbing  merupakan  hubungan  vertikal,  dimana  guru 

melaksanaan  tugas  dari  kelompok  kerja  prakerin.  Hubungan  guru  dengan 

penanggung  jawab  prakerin  (kepala  sekolah)  merupakan  hubungan  bawahan 

dengan atasan, guru bertanggung jawab kepada penanggung jawab prakerin (kepala 

sekolah).

Hubungan siswa  dengan guru, merupakan hubungan vertikal, guru sebagai 

pendidik, dan siswa sebagai peserta didik. Hubungan sekretaris dengan  bendahara 

merupakan  hubungan  koordinatif,  yaitu  sekretaris  bertugas  di  bidang 

kesekretariatan,  sedangkan  bendahara  bertugas  sebagai  pemegang  keuangan. 

Hubungan  guru  dengan  seksi  perlengkapan  merupakan  hubungan  kerjasama, 
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dimana seksi  pelengkapan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan oleh  guru 

dalam  pelaksanaan  prakerin.  Hubungan  guru  dengan  bendahara,  merupakan 

hubungan kerjasama dalam hal pendanaan terkait dengan kegiatan prakerin. 

Kinerja peserta prakerin di SMK Negeri 1 Mondokan dinilai oleh pembimbing 

prakerin baik dari pihak sekolah maupun dari perusahaan yang diukur sesuai dengan 

standar kerja perusahaan. Kinerja peserta prakerin merupakan penilaian terhadap 

pengetahuan,  keterampilan,  dan  atitude  peserta  prakerin selama  melaksanakan 

kegiatan prakerin.  Teknik penilaian terhadap kinerja peserta prakerin dilakukan 

melalui  tes,  pengamatan, wawancara, dan ketercapaian hasil.  Penilaian kinerja 

prakerin dinilai  dengan parameter nilai  yang diperoleh dari  industri,  diberi  bobot 

40%,  nilai evaluasi di sekolah, dalam bentuk tes tulis atau lisan diberi bobot 40%, 

karya tulis/laporan diberi bobot 20%.

Penelitian ini menyarankan kepada struktur dan peran organisasi prakerin di 

SMK Negeri 1 Mondokan sebaiknya dipertahankan, namun dalam struktur organisasi 

pengelola prakerin SMK Negeri 1 Mondokan perlu disertai dengan standar operasi 

dan  prosedur  (SOP)  pelaksanaan  tugas.  Saran  bagi  hubungan  kerja  personal 

pengelola prakerin seyogyanya hubungan kerja pesonal  pengelola prakerin dapat 

lebih dikembangkan pada struktur organisasi yang lebih luas, yaitu hubungan kerja 

personal SMK Negeri 1 Mondokan secara keseluruhan. Saran bagi peserta prakerin, 

utuk meningkatkan kinerja peserta prakerin seyogyanya pembimbing prakerin selalu 

melakukan monitoring dan melakukan koordinasi dengan pembimbing DU/DI untuk 

mengetahui perkembangan pengetahuan dan ketrampilan siswa. 
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