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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi membawa dampak perubahan baru, yaitu persaingan 

dalam bidang kerjasama berbagai produk. Barang jadi di pasaran merupakan 

produk dari hasil kerjasama yang saling mengisi dan saling menguntungkan 

antar negara, antar industri dari berbagai negara. Dalam menghadapi 

persaingan tersebut dituntut keunggulan kompetitif. Komponen utama 

dalam kompetitif tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang 

dapat menguasai IPTEK dan keterampilan yang secara langsung terlibat 

dalam proses produksi dan pemasaran.  

Salah satu masalah pendidikan nasional yang dilematis adalah rendahnya 

tingkat relevansi pendidikan, di samping masalah mutu, pemerataan, 

efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Tuntutan semua pihak terhadap 

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan semakin tinggi dengan adanya 

persaingan bebas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kebutuhan dunia usaha/ industri yang semakin pesat.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang 

menengah yang mengutamakan pengembangan keterampilan siswa dan 

berorientasi pada dunia kerja. Keterampilan yang dimiliki merupakan hasil 
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dari pembelajaran di sekolah maupun di industri. Dunia industri berperan 

penting dalam proses pembelajaran di SMK, yaitu dengan bekerjasama dalam 

pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerind) dan didukung dengan adanya 

iklim pelaksanaan praktik kerja industri diharapkan siswa selesai menempuh 

sekolah menengah kejuruan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang 

ditempuh selama belajar di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan di SMK 

diharapkan proses belajar mengajar sedekat mungkin dengan realitas di 

lapangan. 

Jonas Masdonati (2010:52) menyatakan bahwa kegagalan siswa untuk 

jenjang pendidikan kejuruan dalam memasuki magang kerja disebabkan oleh 

ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan dunia industri, dari segi kesiapan 

mental, keterampilan dan lingkungan pendidikan, sosial dan budaya mereka 

berasal. Banyaknya lulusan pendidikan yang tidak bisa dipekerjakan dalam 

dunia kerja, perlu ditindaklanjuti dengan penerapan strategi pendidikan yang 

lebih baik. Oleh karena itu, selain penerapan pendidikan sistem ganda, juga 

diperhatikan tentang mutu proses pendidikan sehingga kualitas lulusan SMK 

swasta semakin baik dan tidak terjadi kesenjangan kualitatif karena 

ketidakselarasan kemampuan kerja yang diperoleh dari lembaga pendidikan 

dengan kemampuan yang dituntut oleh dunia kerja. 

Penyelenggaraan pendidikan sekolah kejuruan harus selalu ditingkatkan 

tentang penyesuaian mengenai: isi pendidikan (kurikulum), sistem, metode, 
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sarana belajar, kemampuan profesional guru dan sebagainya, sehingga 

sekolah mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.  

Permasalahan di atas, apabila tidak segera ditangani melalui perbaikan 

pada pendidikan sistem ganda melalui iklim praktik kerja industri dan 

kompetensi kejuruan akan mempengaruhi motivasi siswa dalam 

mempersiapkan mental dan penguasaan ketrampilan yang dimilikinya guna 

menghadapi dunia kerja. 

SMK di Semarang khususnya untuk wilayah Rayon 03 tepatnya di 

kecamatan Candisari Semarang memiliki tiga SMK yaitu: SMK Perintis 29, 

SMK IPT Karangpanas dan SMK Muhammadiyah 2 yang memiliki kompetensi 

keahlian Teknik Kendaraan Ringan (otomotif) dengan input yang cukup baik 

dalam mensikapi kesenjangan antara perkembangan di dunia pendidikan 

dengan dunia industri khususnya industri otomotif. 

Adanya asumsi permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang KONTRIBUSI IKLIM PRAKTIK KERJA INDUSTRI DAN 

KOMPETENSI KEJURUAN TERHADAP MOTIVASI DAN IMPLIKASINYA PADA 

KEPUASAN SISWA SMK DI CANDISARI SEMARANG.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi yang diperoleh selama Prakerind belum sepenuhnya 

memenuhi kompetensi yang ada di sekolah. 

2. Masih banyak siswa yang memiliki motivasi rendah setelah melakukan 

kegiatan Prakerind. 

3. Iklim Praktik Kerja Industri belum sepenuhnya memenuhi semua 

kompetensi. 

4. Masih banyak lulusan SMK yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi 

yang telah didapatkan selama praktik di sekolah, mengingat bahwa 

keberhasilan sekolah menengah kejuruan diukur dari seberapa banyak 

siswa yang telah tamat diterima dan bekerja sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki oleh dunia kerja. 

5. Pendidikan dan keterampilan yang didapat di bangku sekolah oleh siswa 

dengan yang didapat di dunia kerja memiliki perbedaan, penguasaan 

keterampilan siswa yang didapat di sekolah masih terbatas dan masih 

bersifat simulasi sebaliknya pendidikan dan keterampilan yang didapat di 

dunia usaha dan dunia industri memiliki kemampuan yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia  kerja. 
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C. Pembatasan Masalah 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: kepuasan siswa, 

motivasi siswa, kompetensi siswa dan iklim praktik kerja industri. Variabel- 

variabel tersebut dipilih karena berkenaan dengan hubungan langsung yang 

dialami siswa selama mengikuti program praktik kerja industri berperan 

setelah selesai program praktik. Hal tersebut dapat dirasakan manfaatnya 

setelah siswa lulus dan dapat bekerja sesuai kompetensi yang diharapkan 

atau berhubungan dengan kepuasan siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Konsep dasar penerapan pendidikan sistem ganda adalah 

penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan secara tersistem 

kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) 

di dunia industri. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat kontribusi secara tidak langsung antara iklim Praktik 

Kerja Industri (Prakerind) dan Kompetensi Kejuruan terhadap kepuasan 

siswa SMK di Candisari Semarang melalui motivasi siswa? 

2. Apakah terdapat kontribusi iklim Praktik Kerja Industri dan Kompetensi 

Kejuruan  terhadap motivasi siswa SMK di Candisari Semarang? 

3. Apakah terdapat kontribusi motivasi terhadap kepuasan SMK di Candisari 

Semarang? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji kontribusi secara tidak langsung Iklim Praktik Kerja Industri 

(Prakerind) dan Kompetensi Kejuruan Terhadap kepuasan siswa melalui 

motivasi siswa. 

2. Menguji kontribusi Iklim Praktik Kerja Industri dan Kompetensi Kejuruan 

terhadap motivasi.   

3. Menguji kontribusi motivasi terhadap kepuasan siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Memberikan kontribusi yang berdaya guna secara teoritis, 

metodologis, dan empiris bagi kepentingan akademis dalam 

bidang ilmu pendidikan. 

b. Dapat dijadikan suatu pola strategis dalam meningkatkan 

kompetensi siswa. 

2. Praktis 

a. Memberikan sumber pemikiran dan kontribusi kepada pihak SMK 

di Semarang khususnya wilayah Sub rayon 03 dengan kompetensi 

keahlian teknik kendaraan ringan (otomotif) di Candisari semarang 
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yang berguna pula untuk pengambilan kebijakan strategis dalam 

upaya meningkatkan motivasi dan kepuasan siswa. 

b. Memberikan kontribusi untuk Dunia Usaha/ Industri dalam 

menjalin kerjasama pihak SMK. 

c. Memberikan kontribusi pemerintah kota Semarang dalam rangka 

meningkatkan kualitas lulusan siswa yang siap kerja. 

d. Bagi peneliti yang akan datang sebagai pedoman oleh peneliti 

selanjutnya yang ingin melanjutkan atau mengadakan penelitian 

sejenis. 

 


