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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan akan tenaga terampil yang siap kerja sangat penting di dunia 

industri, seiring dengan lajunya pertumbuhan dunia industri dan pesatnya 

perkembangan zaman. Untuk itu, maka perlu kiranya dibentuk lembaga atau 

badan institusi pendidikan yang mampu mencetak tenaga terampil dan siap 

pakai dalam dunia industri dan dunia usaha.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu institusi 

pendidikan yang dibentuk dengan tujuan menciptakan tenaga terampil yang 

siap kerja di dunia industri dan dunia usaha. Darjanto (2012:38) menerangkan 

bahwa “Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang diarahkan untuk 

mempelajari bidang khusus, agar para lulusan memiliki keahlian tertentu 

seperti bisnis, pabrikasi, pertanian, kerumahtanggaan, otomotif telekomunikasi, 

listrik, bangunan dan sebagainya.”  

Pendidikan kejuruan diciptakan bertujuan untuk melayani perkembangan 

dan permintaan dunia industri dan dunia usaha yang semakin pesat. Dengan 

pesatnya kemajuan dunia usaha dan dunia industri, tentunya diiringi dengan 

pesatnya tenaga terampil yang menguasai teknologi, terkait dengan dunia usaha 

dan industri. Atas dasar tersebut, maka pemerintah menempatkan pendidikan 

dan pelatihan kejuruan sebagai salah satu priorotas untuk melayani kebutuhan 

tersebut.  
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Sebagai wujud realisasi kebijakan pemerintah tersebut, setiap SMK 

mendirikan unit-unit usaha yang dikelola secara profesional. Unit-unit produksi 

yang didirikan oleh SMK bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan 

menumbuhkan jiwa wirausaha pada para guru, staf / tenaga kependidikan, dan 

siswa. Unit-unit produksi tersebut membimbing para siswa sehingga menjadi 

sumber daya yang mampu survive dalam dunia kerja, dan sarana di dalamnya 

juga tidak kalah dengan yang dimiliki dunia usaha. Pembentukan unit produksi 

di SMK dalam upaya pemberdayaan sekolah diperkuat dengan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 1990 tentang Unit Produksi di SMK. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan yang 

berorientasi untuk mampu mencetak tenaga kerja yang terampil dan 

profesional agar siap terjun langsung di dunia usaha maupun dunia industri, 

serta selalu berusaha menyesuaikan keterampilan yang dimiliki lulusannya 

dengan mengembangkan sikap profesional. Salah satu upaya yang dilakukan 

dengan membiasakan siswa melaksanakan praktik produktif dengan nuansa 

industri yang sebenarnya yaitu melalui kegiatan unit produksi di sekolah 

(Firdaus, 2012:397). 

Keterlibatan siswa pada unit produksi selain untuk memperkuat 

keterampilan (hard skill) yang dimiliki peserta didik juga untuk belajar 

mengelola jenis usaha (soft skill). Pendapat Clarke dan Winch (dalam Firdaus, 

2012:398) menyatakan “pendidikan kejuruan merupakan upaya pengembangan 

sosial ketenagakerjaan, pemeliharaan, percepatan dan peningkatan kualitas 

tenaga kerja tertentu dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat”. Hal 
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ini dapat dilihat juga dengan banyaknya lulusan SMK yang belum 

mendapatkan pekerjaan maupun mampu membuka usaha sendiri dengan 

kemampuan dasar yang sudah diperoleh dari proses pembelajaran selama di 

sekolah. Namun demikian kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh 

masing-masing individu akan tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya proses pembelajaran selama di sekolah dengan lingkungan sekitar. 

Kebijakan pemberian sarana prasarana untuk mengembangkan program 

unit produksi (UP) di sekolah  dilaksanakan di SMK melalui Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan pada tahun 2007. Tujuan kebijakan 

pemberian fasilitas tersebut adalah untuk menjadikan SMK sebagai tempat 

pelatihan dan praktik pendidikan dengan orientasi terjun ke dunia kerja yang 

sesungguhnya. Asumsi dasar implementasi kebijakan tersebut adalah bahwa 

SMK sebagai penyelenggara pendidikan formal, mampu melaksanakan 

pembelajaran berbasis produksi sehingga lulusan SMK mampu menghasilkan 

produk ataupun jasa yang baik „layak jual‟ dan mampu bersaing di pasar kerja.  

Kenyataan pelaksanaan program praktek produksi di lapangan 

menunjukkan bahwa masih banyak sekali hambatan yang ditemui. Hambatan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: ketersediaan sarana 

prasarana dan warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, ketua 

jurusan/program, guru, dan peserta didik. Akibatnya, pelaksanaan program 

praktik produksi yang berjalan menjadi tidak terarah atau berkesan „apa 

adanya‟ dan bukan merupakan usaha yang dikelola secara profesional.  
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Permasalahan tersebut juga terjadi di SMK Pancasila 1 Wonogiri. 

Hambatan dan masalah yang dihadapi SMK Pancasila 1 Wonogiri dalam 

pelaksanaan program praktek produktif adalah fenomena yang perlu 

diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penelitian yang menganalisis 

tentang pengelolaan program praktek produktif di SMK Pancasila 1 Wonogiri.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul ”Pengelolaan Program Praktek 

Produktif di SMK Pancasila 1 Wonogiri”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan program praktek produktif di SMK Pancasila 1 

Wonogiri?  

2. Bagaimana pelaksanaan program praktek produktif di SMK Pancasila 1 

Wonogiri? 

3. Bagaimana evaluasi program praktek produktif di SMK Pancasila 1 

Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pengelolaan program praktek produktif 

di SMK Pancasila 1 Wonogiri.  

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelaksanaan program praktek produktif 

di SMK Pancasila 1 Wonogiri.  
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3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pengelolaan program praktek produktif di 

SMK Pancasila 1 Wonogiri.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian, serta memberikan 

sumbangan bagi pengembangan pengelolaan program praktek produktif 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah   

1) Dapat memberi gambaran tentang pengelolaan program praktek 

produktif di SMK Pancasila 1 Wonogiri. 

2) Dapat memberikan masukan tentang pengelolaan program praktek 

produktif di SMK Pancasila 1 Wonogiri. 

b. Bagi guru 

Memberikan gambaran kepada guru tentang pengelolaan program 

praktek produktif di SMK Pancasila 1 Wonogiri. 

c. Bagi siswa 

Memberikan pengertian kepada siswa tentang pengelolaan program 

praktek produktif di SMK Pancasila 1 Wonogiri. 

d. Bagi peneliti 

Memberikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang juga 

mengkaji tentang pengelolaan praktek produktif di SMK.  


