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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan berkembangnya peradaban dunia dan era globalisasi, 

kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia yang handal 

dan mampu berkompetisi. Pada akhir tahun 2015 Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) resmi akan dimulai secara bertahap, Asean sepakat untuk 

menghilangkan semua peraturan non tarif barrier dan 

mengimplementasikannya secara menyeluruh di tahun 2020. Kelak dalam 

masyarakat ini perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja 

ahli akan dibebaskan. Waktu untuk mempersiapkan diri untuk memasuki era 

tersebut sangat pendek, terutama mempersiapkan sumber daya manusia yang 

unggul. Faktor Utama yang menentukan mampu tidaknya bersaing dengan 

negara lain adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mampu menghasilkan produk yang unggul. Karena itu, 

penyiapan sumber daya manusia harus dilaksanakan dengan sungguh-sunguh 

dan terencana dengan baik. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pendidikan dan 

pelatihan  yang sudah dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

saat ini. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Undang-Undang No.20 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 15 dijelaskan bahwa: 

“Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta 
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didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu”. Lebih spesifik dijelaskan di 

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

yang menyebutkan target pendidikan menengah yaitu : pendidikan menengah 

kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu, karena itu 

pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja atau industri. 

Orientasi tujuan pendidikan kejuruan pada prinsipnya untuk 

mendukung 3 pilar Kebijakan Pendidikan Nasional, yaitu: (1) membekali 

ketrampilan dan penguasaan kompetensi tamatan sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat lokal, 

regional, nasional maupun global. (2) membekali ketrampilan dan penguasaan 

kompetensi serta kemampuan berwirausaha untuk menjadi tenaga mandiri, 

menciptakan lapangan kerja dan wirausaha unggul (interpreneur). (3) 

membekali ketrampilan dan penguasaan kompetensi serta kemampuan 

akademis untuk menyiapkan tamatan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. 

Pembaharuan penyelenggaraan pendidikan SMK dimulai sejak 

dilaksanakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tahun 1999, selanjutnya disebut 

dengan Praktik Kerja Industri (Prakerin), yang dilengkapi dengan sejumlah 

perangkat pelaksanaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan 

prakerin dimantapkan dengan menggunakan acuan yang lebih mendasar yaitu 

yang tertulis dalam buku “Ketrampilan Menjelang 2020  untuk Era Global” 

yang disusun oleh satuan Tugas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 

Kejuruan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1997). 
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Kemudian, penyelenggaraan Prakerin dibakukan dalam keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 323/U/1997 tentang Praktik Kerja 

Industri pada Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 31 Desember 1997, yang 

memuat  komponen-komponen yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

Prakerin. 

Agar penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat berfungsi dan 

mencapai  tujuan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang dan 

peraturan pemerintah tersebut, maka kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

yang diselenggarakan di sekolah menengah kejuruan harus 

“diadministrasikan” atau dikelola dengan mengikuti ilmu administrasi. 

Administrasi menurut Henry Fayol diartikan sebagai fungsi dalam organisasi 

yang unsur-unsurnya adalah “perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pemberian perintah (comanding), pengkoordinasian 

(coordinating), dan pengawasan (controling)”. (Sagala,2006 :23 ) . Sementara 

menurut Sudjana ( 2004 : 17). Administrasi adalah sebagai suatu keseluruhan 

proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas 

alasan-alasan tertentu dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Dengan demikian dengan dikelolanya pendidikan kejuruan secara 

profesional, maka melalui bidang pendidikan negara akan diharapkan 

memperoleh kader-kader teknologi, yang dapat diandalkan, sesuai dengan 

alam pembangunan sekarang dan yang akan datang, serta sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  sekarang ini.    
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Praktik kerja industri (Prakerin) adalah suatu cara 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan khususnya pada 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memadukan kegiatan belajar di 

sekolah dan kegiatan belajar melalui bekerja langsung pada bidang serta 

suasana yang sesungguhnya dan relevan di lapangan kerja/dunia usaha dan 

atau dunia industri. 

Mengingat keterbatasan dari pihak industri dalam menerima siswa 

Prakerin, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam bentuk 

kelompok-kelompok kecil dan tersebar di beberapa industri yang ada di 

wilayah Surakarta. Dalam melaksanakan Prakerin, SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo khususnya Program Keahlian Teknik Elektronika telah bekerja 

sama  dan bermitra dengan dunia usaha dan atau dunia industri sehingga 

dalam pelaksanaannya diharapkan terjadi Link and Macth atau keterkaitan dan 

kesepadanan antara sekolah dengan dunia industri. Dengan demikian 

diharapkan pelaksanaan prakerin dapat membantu kedua belah pihak dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada peningkatan 

kompetensi kerja sesuai dengan perkembangan teknologi yang terbaru. 

Kondisi objektif yang dapat kita amati tentang sistem pendidikan 

kejuruan pada umumnya banyak yang hanya mengejar target kelulusan 100% 

dan cenderung melupakan DU/DI sebagai salah satu “user” tamatan SMK. 

Dunia pendidikan kejuruan belum berfikir apakah tamatan SMK dapat bekerja 

sesuai dengan  kebutuhan industri serta dapat mengembangkan diri sesuai 

dengan akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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Permasalahan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan saat ini 

pada umumnya terkait dengan keterbatasan peralatan, masih rendahnya biaya 

praktik, dan lingkungan belajar yang tidak serupa dengan dunia kerja, sehingga 

menyebabkan ketidaksiapan lulusan dalam dunia kerja. Disamping itu juga 

dari dunia usaha dan dunia industri (DU/DI)  menganggap tamatan SMK 

belum siap kerja atau baru siap latih, padahal kalau penempatan siswa SMK  

melalui Prakerin di DU/DI secara konseptual dilakukan dengan perencanaan 

dan tanggungjawab bersama antara SMK dan DU/DI, siswa akan dapat bekerja 

pada lini produksi (production line), DU/DI akan mudah mendapatkan tenaga 

kerja dan siswa akan mendapatkan pengalaman kerja langsung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan 

Prakerin program keahlian Teknik Elektronika di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo? Rumusan Masalah kemudian dijabarkan menjadi tiga (3)  

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik perencanaan Prakerin program keahlian Teknik 

Elektronika di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ? 

2. Bagaimana karakteristik pelaksanaan Prakerin program keahlian Teknik 

Elektronika di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ? 

3. Bagaimana karakteristik penilaian Prakerin program keahlian Teknik 

Elektronika di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian tersebut diatas,  

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan karakteristik perencanaan Prakerin program keahlian 

Teknik Elektronika di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo  

2. Mendiskripsikan karakteristik pelaksanaan Prakerin program keahlian 

Teknik Elektronika di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo  

3. Mendiskripsikan karakteristik penilaian Prakerin program keahlian Teknik 

Elektronika di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada semua 

pihak yang terkait dengan pengelolaan Prakerin program keahlian teknik 

elektronika di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, yang terperinci sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Secara Teoritis 

Dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu managemen pendidikan 

khususnya dalam pengelolaan Prakerin di Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi dunia pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi tentang karakteristik pengelolan Prakerin yang ideal dan 

efektif  serta meningkatkan bentuk-bentuk kerjasama dengan dunia 

usaha atau dunia industri yang saling menguntungkan. 
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b. Bagi Dunia usaha dan Dunia industri diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi Du/Di terkait dengan pengelolaan  prakerin di industri 

yang lebih baik  

c. Bagi Pemerintah daerah diharapkan, dapat memberi masukan kepada 

Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan atau Dinas terkait lainya 

dalam menyusun kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan dan kebijakan 

pengembangan ketenagakerjaan bagi lulusan SMK. 


