
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan  merupakan  suatu  yang  sangat  besar  dan  mendasar,  karena 

menyangkut kualitas suatu bangsa. Pendidikan juga berarti menyiapkan kader- 

kader  bangsa  siap  pakai  yang  sanggup  meneruskan  cita–cita  bangsa  yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan 

salah   satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  seseorang  karena 

melalui  pendidikan seseorang dapat meningkatkan kecerdasan,  keterampilan, 

mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk pribadi yang bertanggung 

jawab, cerdas dan kreatif (Kurniawan dan Karyono, 2010: 2).

Pendidikan hakikatnya adalah proses pembebasan manusia dari belenggu 

keterbelakangan  baik  dalam  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  berkarya  atau 

profesionalisme.  Melalui  pendidikan,  maka  tujuan  untuk  mencetak  manusia 

yang  cerdas,  kompetitif  dan  berakhlak  yang  baik  akan  dapat  diwujudkan. 

Masyarakat  yang  cerdas  saja  tentu  tidak  cukup  di  tengah  kompetisi  global 

seperti sekarang. Masyarakat yang memiliki kemampuan berkompetisi saja juga 

tidak  cukup,  sebab  dibutuhkan  moralitas  yang  memadai  untuk  mengemban 

kehidupan bersama (Nur, 2010: 2).

Pendidikan yang benar tentunya harus bisa mengembangkan tiga ranah 

penting tersebut. Pendidikan kognisi, diperoleh manusia Indonesia yang cerdas 
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intelektualnya.  Pendidikan  berbasis  keahlian  khusus,  diperoleh  manusia 

Indonesia  yang  cerdas  dalam  berkarya,  dan  pendidikan  yang  berkarakter, 

diperoleh  manusia  yang  cerdas  emosional  dan  spiritual.  Dengan  demikian, 

pendidikan dapat menjadi sarana bagi pengembangan SDM yang andal.

Akan  tetapi  kenyataannya  bahwa  pendidikan  belum  mampu  menjadi 

sarana  bagi  pengembangan  SDM  dengan  kemampuan  tiga  matra  di  atas. 

Pendidikan  belum  mampu  menjadi  wahana  bagi  pengembangan  human 

capacity,  kapasitas  kemanusiaan  yang  ditandai  dengan  kemampuan  untuk 

merekayasa  masa  depan.  Pendidikan  belum  mampu  menjadi  medium 

pembebasan  dari  ketergantungan dengan institusi  lainnya.  Pendidikan  masih 

berkutat pada pengentasan dan peningkatan pengetahuan dan belum mampu 

mengentas  dari  kemampuan  professional.  Apalagi  untuk  mengarahkan  pada 

kemampuan moralitas yang memadai (Suryadi, 2010: 4).

Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan melalui undang-undang 

berupa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  dan 

disyahkan pada tanggal 8 Juli 2003, dalam Undang-undang ini yang dimaksud 

dengan  pendidikan  menurut  ketentuan  umum  yang  termuat  dalam  Bab  I 

ketentuan umum adalah: (1) Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta  didik  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  dan/atau  latihan  bagi 

peranannya  di  masa  yang  akan  datang;  (2)  Pendidikan  nasional  adalah 

pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan 

pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945;  (3)  Sistem  pendidikkan 
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nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan 

pendidikan  yang  berkaitan  satu  dengan  lainnya  untuk  mengusahakan 

tercapainya tujuan pendidikan nasional (Kesowo, 2003: 3). 

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,  sebagai anggota masyarakat dan 

sebagai  warga  negara.  Anak  harus  didik  untuk  menjadi  orang  yang  dapat 

menurut pimpinan dan dapat memberikan 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).  

Kualitas  pendidikan  Indonesia  saat  ini  masih  rendah  dan  bisa  dibilang 

memprihatinkan.  Masih  sering  dijumpai  bangunan  sekolah  yang  buruk 

kondisinya. Bahkan sekolah-sekolah yang beratapkan langit pun masih banyak. 

Siswa  tidak  mendapatkan  pasokan  buku  yang  memadai.  Dan  yang  fatal  lagi 

adalah  mahalnya  biaya  sekolah.  Selain  itu  indeks  pengembangan  manusia 

Indonesia makin menurun. Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan 

ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia memiliki  daya saing yang rendah dan 

masih  menurut  survai  dari  lembaga yang sama Indonesia  hanya  berpredikat 

sebagai  follower bukan sebagai  pemimpin  teknologi  dari  53  negara  di  dunia 

(Effek, 2011: 1).
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Permasalahan  dunia  pendidikan  di  Indonesia  seakan  tiada  pernah 

habisnya.  Ibarat  benang  kusut  yang  sulit  untuk  diurai  kembali,  sejumlah 

permasalahan klasik  masih  saja  melingkupi  dunia  pendidikan kita.  Khususnya 

persoalan  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  Indonesia  dewasa  ini  sangat 

kompleks. Persoalan yang besar antara lain menyangkut soal mutu pendidikan, 

pemerataan  pendidikan,  dan  manajemen  pendidikan.  Terkait  dengan  mutu 

pendidikan adalah masalah kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, buku ajar, 

mutu  guru,  sarana dan prasarana pendidikan.  Termasuk  ke  dalam persoalan 

pemerataan pendidikan adalah masih banyaknya anak umur sekolah yang tidak 

dapat  menikmati  pendidikan  formal  di  sekolah,  sedangkan  persoalan 

manajemen menyangkut segala macam pengaturan pendidikan seperti otonomi 

pendidikan,  birokrasi,  dan  transparansi  agar  kualitas  dan  pemerataan 

pendidikan dapat terselenggara dengan baik (Suryadi, 2010: 2).

Permasalahan lain adalah adanya tuntutan globalisasi, di mana pendidikan 

dituntut untuk dapat mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten agar 

mampu  bersaing  di  dunia  global.  Untuk  memenuhi  hal  tersebut  diperlukan 

lulusan  yang  unggul  (kompetitif)  sehingga  dapat  eksis  di  dunia  global.  Agar 

lulusan pendidikan nasional memiliki kompetitif tidak bisa terlepas dari kualitas 

manajemen pendidikan, bail  dalam hal efektivitas dan efisiensi proses kearah 

peningkatan  mutu  pendidikan.  Pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan 

mutu pendidikan telah banyak berbuat melalui program-program peningkatan 

mutu pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
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Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Misselina dkk, 2010: 2).

Salah  satu  program  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan 

adalah adanya sekolah menengah kejuruan (SMK).  SMK merupakan lembaga 

pendidikan yang dimaksudkan untuk menghasilkan  specific  human capital.  Di 

SMK, sejak awal siswa dididik untuk berkomitmen pada ketrampilan tertentu 

(specific)  yang  match  langsung  dengan  kepentingan  sektor  usaha  industri 

tertentu. Siswa SMK dibekali dengan ketrampilan praktis dan pengalaman kerja 

(semacam  on-the-jobtraining)  dalam kekhususan tertentu.  SMK sebagai suatu 

entities  memiliki  peranan  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi 

daerah di  Indonesia.  Sebagai  suatu  entitas  ekonomi,  keberadaan SMK dapat 

berperan  sebagai  special  endowment  factor dalam  perekonomian  di  daerah 

(Mahfud,  2010: 2).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Pasal 18 Ayat (1) dan (2).  Pendidikan 

menengah  kejuruan  berfungsi  menyiapkan  peserta  didik  menjadi  manusia 

produktif  dan  mampu  bekerja.   Untuk  mewujudkan  fungsi  pendidikan 

menengah kejuruan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan 

kuantitas  SMK  secara  proporsional  termasuk  penataan  bidang  keahlian  dan 

program studi  di  SMK serta fasilitas  magang agar relevan dengan kebutuhan 
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dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan SMK mampu bersaing dengan 

lulusan pendidikan lain  yang setara untuk dapat  memenuhi kebutuhan dunia 

kerja (Tola, 2010: 5).

Salah  satu  upaya  agar  lulusan  SMK  mampu  bersaing  dengan  lulusan 

pendidikan  lain,  maka  SMK  menerapkan  program  praktek  kerja  industri 

(Prakerin). Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan bagian dari 

Pendidikan Sistem Ganda yang merupakan inovasi pada program SMK dimana 

peserta didik  melakukan praktek  kerja  (magang)  di  perusahaan atau industri 

yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pelatihan di SMK. 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG)  diilhami oleh dua system (dual system)  yang 

dilakukan di  Jerman.  Mulai  diberlakukan di  Indonesia  berdasarkan kurikulum 

SMK tahun 1994, dipertajam dengan kurikulum SMK edisi 1999 dan dipertegas 

dengan kurikulum SMK edisi 2004, serta yang terakhir tetap diberlakukan pada 

kurikulum KTSP (Sirodjuddin, 2010: 3).

Dengan  kebijaksanaan  Dinas  Pendidikan  nasional  tentang  pendekatan 

Pendidikan  dengan  Sistem  Ganda  sebagai  pola  utama  penyelenggaraan 

Kurikulum  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  merupakan  salah  satu  upaya 

untuk  meningkatkan  kualitas  tamatan  agar  lebih  sesuai  dengan  tuntutan 

kebutuhan. Pembangunan Nasional pada umumnya, dan kebutuhan ketenaga 

kerjaan pada khusunya, sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijaksanaan Link 

and  Macth yang  berlaku  bagi  semua  jenis  jenjang  pendidikan  di  Indonesia. 

Munculnya  gagasan  Link  and  Macth (keterkaitan  dan kesepadanan)  ternyata 
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telah membuka peluang bagi pihak pelaksana pendidikan khususnya Pendidikan 

Menengah Kejuruan untuk memungkinkan bekerja sama dengan Dunia Usaha 

dalam  membina  dan  mengembangkan  potensi  di  lapangan  (Anwaruhamka, 

2010: 3).

Kurikulum  SMK  tahun  2004,  telah  mengisyaratkan  bahwa  pelaksanaan 

Pendidikkan dan Pelatihan di SMK bagi siswa diharuskan melaksanakan Praktek 

Kerja  Industri  (Prakerin)  di  dunia  usaha  dan  industri  (DU/DI).  Tujuan  utama 

pelaksanaan  Prakerin  adalah  untuk  mendekatkan  mutu  lulusan  SMK  dengan 

kemampuan  (kompetensi)  yang  diminta  oleh  industri.  Salah  satu  faktor 

penyebab  lulusan  SMK  menganggur  adalah  tidak  beraninya  berwirausaha. 

Tujuan SMK menurut  kurikulum 2004  bahwa lulusan SMK seharusnya dapat 

melihat peluang kerja dengan berwirausaha. Pelaksanaan Prakerin diharapkan 

juga dapat membantu peningkatan sikap kewirausahaan bagi siswa SMK, yang 

meliputi tiga faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu: status industri tempat 

Prakerin,  lama  pelaksanaan  Prakerin,  dan  motivasi  belajar  siswa  (Karyono, 

2010: 2).

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. 
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Program tersebut 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, 
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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,  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 
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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  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 
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penelitian  yang  berjudul  “Pengelolan  Prakerin  di  SMK  Negeri  1  Mondokan, 

Kabupaten Sragen”.

B. Fokus Penelitian

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?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan 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.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memiliki  signifikansi  manfaat  umum 

danmanfaat khusus.

1. Manfaat Teoritis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memiliki  sumbangan  teoritis  dalam 

khasanah  pengetahuan  dalam  proses  pembelajaran  khususnya  tentang 

pembinaan siswa prakerin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas, sebagai masukan dalam rangka mengembangkan kurikulum 

sekolah  kejuruan  yang  dapat  membekali  siswa  dengan  keterampilan 

sesuai kebutuhan dunia industri melalui prakerin

b. Bagi  pihak  sekolah,  sebagai  masukan  informasi  mengenai  pentingnya 

pembinaan prakerin bagi siswa SMK.

c. Bagi  stakeholders pendidikan,  sebagai  bahan  kajian  untuk  rujukan 

pengambilan  keputusan,  terutama  yang  terkait  langsung  dengan 

prakerin siswa SMK.

E.  Daftar Istilah

1. Pengelolaan prakerin adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

pengawasan dan evaluasi yang mengintegrasikan kegiatan pendidikan (teori) 

di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktek) di dunia industri.
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2. Prakerin  adalah  bagian  dari  pendidikan  sistem  ganda  sebagai  program 

bersama antara SMK dan Industri dilaksanakan di dunia usaha/industri.

3. Struktur dan peran organisasi sekolah adalah suatu susunan dan hubungan 

antara tiap bagian serta posisi yang ada pada sekolah dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

4. Hubungan  kerja  personal  adalah  hubungan  yang  terjadi  antara  bagian-

bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi sebagai 

akibat  penyelenggaraan tugas  dan fungsi  masing-masing  dalam mencapai 

sasaran dan tujuan organisasi.

5. Kinerja peserta prakerin adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai  atau  prestasi  yang  diperlihatkan  peserta  prakerin  dalam 

melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. 
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