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PENGELOLAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI   

DI SMK NEGERI 1 KLATEN 
 

Abstract 
 

The objectives of this research are (1) Describing the characteristics of Prakerin 

in SMK Negeri 1 Klaten, (2) Describing the pattern of Prakerin implementation in 

SMK Negeri 1 Klaten, (3) Describing the criteria of Prakerin's assessment in 

SMK Negeri 1 Klaten This type of research is a qualitative research with discripti 

desig. Resource persons in the study were principals, vice principals, prewar 

pokja heads, secretaries of pretrial groups, treasurers of prakerin pokja, heads of 

expertise programs, productive teachers and industry leaders. Methods of data 

are observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis using 

interactive model. The results of the research are (1) prakerin planning scope: 

MoU with Du / Di, prakerin management, work program planning, prakerin 

committee and prakerin proposal. (2) Practice implementation of the scope of the 

distribution of the number of teachers in accordance with the program of 

expertise, the number of monitoring teachers, supervising teachers, 

implementation schedules, planning and monitoring of the army. Prakerin 

assessments are undertaken by an industry counselor with a general assessment 

component and a special assessment vocational assessment. 

 

Keywords: management, work practices, industrial  

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1). Mendeskripsikan karakteristik perencanaan 

Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten, (2). Mendiskripsikan karakteristik pelaksanaan 

Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten, (3). Mendiskripsikan karakteristik penilaian 

Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan desain diskriptif. Nara sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, ketua pokja prakerin, sekretaris pokja prakerin, bendahara 

pokja prakerin, kepala program keahlian, guru produktif dan pimpinan industri. 

Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian adalah 

(1). Perencanaan prakerin meliputi : (a). Program kerja proposal. (b). Panduan 

pelaksanaan Prakerin meliputi ruang lingkup, waktu kegiatan, jumlah  peserta 

prakerin, kualifikasi dunia usaha/dunia industri, peran sekolah dan dunia 

usaha/dunia industri dalam Prakerin dan kegiatan Prakerin. (2). Pelaksanaan 

Prakerin meliputi mengirim  surat ke du/di, menunggu jawaban dari du/di, 

pembekalan siswa, penyerahan siswa, monitoring, dan penarikan. (3). Evaluasi 

Prakerin meliputi penyerahan siswa Prakerin, monitoring siswa Prakerin, 

penarikan siswa Prakerin dan mengambil sertifikat Prakerin  yang sudah ada 

penilaian dan legalisasinya. 

 

Kata Kunci : pengelolaan, praktik kerja, industri 
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1. Pendahuluan 

Sebagai sekolah Rujukan SMK Negeri 1 Klaten dalam meningkatkan 

kualitas mutu lulusannya menjalin kerjasama dengan dunia usaha dunia industri 

daerah, nasional dan internasional dengan mengadakan MoU berupa praktik kerja 

industri (Prakerin) diawal tahun pembelajaran. Pelaksanaan Prakerin SMK Negeri 

1 Klaten diperuntukkan bagi siswa kelas XI dan dilaksanakan di dunia usaha 

dunia industri yang menjadi institusi pasangan SMK Negeri 1 Klaten. 

 Kerja sama SMK Negeri 1 Klaten dengan dunia usaha dan dunia 

industri, telah dibakukan dalam rencana strategis (Renstra) jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang dengan melibatkan guru, masyarakat (orang tua 

siswa), pemerintah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dunia 

industri. Untuk menjembatani masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pengambilan keputusan, terkait dengan pencapaian tujuan institusi SMK 

Negeri 1 Klaten.  

Tujuan SMK Negeri 1 Klaten salah satunya dicapai dengan Prakerin. Hasil 

kegiatan Prakerin berjalan dengan baik sehingga banyak lulusan SMK Negeri 1 

Klaten yang diterima bekerja di industri baik industri pemerintah maupun swasta.  

Tujuan  penelitian ini secara umum mendeskripsikan  Pengelolaan Praktik 

Kerja Industri di SMK Negeri 1 Klaten. Tujuan khusus adalah mendeskripsikan 

Perencanaan Praktik Kerja Industri di SMK Negeri 1 Klaten, mendeskripsikan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri di SMK Negeri 1 Klaten dan mendeskripsikan  

Penilaian Program Paktik Kerja Industri ditinjau dari Kurikulum SMK Negeri 1 

Klaten. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penggunaan metode dan pendekatan ini berawal dari tujuan pokok penelitian 

ingin mendeskripsikan, menganalisa  data dan informasi lapangan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya terhadap pengelolaan Praktik Kerja Industri di SMK 

Negeri 1 Klaten.   



3 

 

Sesuai dengan karakter tersebut, penelitian kualitatif, yaitu berusaha 

mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai bagaimana pola kerja 

sekolah kejuruan dengan dunia industri  di SMK Negeri 1 Klaten. Informasi yang 

digali lewat pengamatan dan wawancara terhadap informan (kepala sekolah, WKS 

Humas/HKI, WKS Kurikulum, guru, bendahara pokja prakerin dan sekretaris 

pokja prakerin). 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

a. Karakteristik perencanaan Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten 

Prakerin merupakan praktik kerja industri yang mendukung program 

kurikulum dalam pelaksanaan proses KBM. Di dalam Prakerin memuat kegiatan 

pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan 

dunia industri (Du/Di). Kebijakan Prakerin ditentukan oleh pihak sekolah dan 

penyelenggara tempat Prakerin dan Du/Di yang tertuang dalam MoU. 

Kegiatan Prakerin hal pertama yang dilaksanakan adalah membuat 

perencanaan yang tersusun secara logis dan sistematis disertai dengan alur 

pelaksanaan yang telah disepakati atara Du/Di dengan sekolah dan disetujui oleh 

komite sekolah. Perencanaan  Prakerin peneliti memperoleh data dari wawancara, 

dokumentasi dan observasi. 

Perencanaan Prakerin digunakan untuk mengendalikan proses 

terlaksanannya Prakerin. Perencanaan Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten meliputi 

(1). Program kerja dan proposal.  (2). Panduan pelaksanaan Prakerin meliputi (a). 

Ruang lingkup. (b). Waktu kegiatan. (c). Jumlah  peserta prakerin. (d). Kualifikasi 

dunia usaha / dunia industri. (e). Peran sekolah dan dunia usaha / dunia industri 

dalam Prakerin dan (f). Kegiatan Prakerin. 

Dengan adanya penetapan program Prakerin diharapkan pelaksanaan 

Prakerin lebih efektif dan tujuan Prakerin dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Prakerin merupakan praktik kerja industri yang mendukung program 

kurikulum dalam pelaksanaan proses KBM. Di dalam Prakerin memuat kegiatan 

pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan 
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dunia industri (Du/Di). Kebijakan Prakerin ditentukan oleh pihak sekolah dan 

penyelengara tempat Prakerin dan Du/Di dimana mereka saling mengadakan 

MoU. Dengan demikian perencanaan prakerin di SMK Negeri 1 Klaten sesuai 

hasil penelitian dari Penelitian Siwi Puji Setyati (2015) Karakteristik perencanaan 

pengelolaan Prakerin dikelola dengan peraturan yang tegas dan mengikat serta 

dilandasi surat tugas yang diawali dengan MoU. Sedangkan pelaksanaan 

pengelolaan Prakerin dikelola dengan memperhatikan fungsi dan tujuan 

manajemen, sehingga mampu menciptakan suatu pengelolaan Prakerin dengan 

baik dan dapat dilaksankan secara berkesinambungan. Mengenai karakteristik 

pengawasan pengelolaan Prakerin direncanakan oleh Pokja Hubungan Industri 

serta stafnya yang disyahkan oleh kepla sekolah diawal tahun pelajaran yang 

dituangkan dalam program kerja hubungan industrial kemudian didistribusikan 

kepada guru untuk memonitoring siswa secara bertahap.   

Beqiri (2014) Kebijakan penciptaan lapangan kerja yang menargetkan 

perempuan dapat meningkatkan kemungkinan menciptakan lapangan kerja. Hal 

ini juga penting untuk mengatasi tidak hanya ketidaksetaraan gender di pasar 

tenaga kerja, namun juga terkait dengan tingkat pencari kerja tidak terampil. 

Karena kelompok sasaran ini memiliki tingkat pengangguran tertinggi, pelatihan 

kejuruan dalam mengembangkan keterampilan kerja di usaha kecil dan menengah 

sangat penting dalam kesempatan kerja baru. 

Nore & Lahn (2014) pengaruh penggunaan e-portofolios dan yang 

diselenggarakan oleh kantor pelatihan magang telah mengikuti proses 

pembelajaran dan praktik penilaian para magang dalam pendidikan dan pelatihan 

kejuruan Norwegia. Meskipun struktur perantara ini memiliki potensi untuk 

menjembatani kesenjangan antara pekerjaan dan pendidikan, namun tampaknya 

mempertahankan sistem dua arena pembelajaran paralel. Namun, artikel tersebut 

merangkum efek inovatif dari transformasi ini sebagai struktur pendukung untuk 

magang ekspansif. Studi ini didasarkan pada data dari sebuah proyek nasional 

mengenai penilaian kualitas, yang didukung oleh bukti dokumenter dari e-

portofolio dalam tiga perdagangan yang berbeda: pipa ledeng, mekanika industri 

dan penjualan. 
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Praktik kerja industri adalah praktik kerja pada perusahaan industri  atau 

perusahaan di kawasan industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan 

kejuruan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang industri. 

(Peratuaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 03/M-

IND/PER/1/2017). 

Prakerin memberikan kontribusi positif bagi siswa pada umumnya dan 

sekolah serta Du/Di pada khususnya. Keunikan SMK adalah menyiapkan 

siswanya untuk menyambut dunia kerja. Prakerin salah satu langkah dalam  

mewujudkan tujuan pendidikan nasional agar tercapai tujuan sesuai dengan 

harapan negara dan bangsa. Untuk lancarnya Prakerin hal pertama yang 

dilaksanakan adalah membuat perencanaan yang tersusun secara logis dan 

sistematis yang disertai dengan alur pelaksanaan yang telah disepakati atara Du/Di 

dengan sekolah dan disetujui oleh komite sekolah. 

Perencanaan Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten juga sudah sesuai dengan 

Peratuaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 03/M-IND/PER/1/2017, 

yaitu praktik kerja pada perusahaan industri dan / atau perusahaan kawasan 

industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan dalam rangka 

menguasai keterampilan atau keahlian di bidang industri. 

 

b. Karakteristik pelaksanaan Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten  

Karakteristik pelaksanan Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten meliputi (a) 

pendistribusian jumlah guru sesuai dengan program keahlian (b)  

mendistribusikan jumlah guru pemonitoring (c) mendistribusikan guru 

pembimbing (d) membuat jadwal pelaksanaan (e) merencanakan pemantauan dan 

(f) evaluasi. Dengan adanya penetapan program Prakerin diharapkan pelaksanaan 

Prakerin lebih efektif dan tujuan Prakerin dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Pelaksanaan  Prakerin peneliti memperoleh data dari wawancara 

dan observasi.  Dengan adanya penetapan program kerja Prakerin diharapkan 

pelaksanaan Prakerin lebih efektif dan tujuan Prakerin dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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Pelaksanaaan praktik kerja industri di SMK Negeri 1 Klaten, juga sesuai 

dengan hasil penelitian Nolker (1983) Praktek kerja industri adalah suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara 

sistematik dan sinkronisasi program pendidikan di sekolah dan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan langsung di dunia kerja 

secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Melalui 

penghayatan dalam program praktek kerja industri, siswa akan memperoleh 

pengalaman bernilai yang akan berpengaruh secara positif terhadap motivasi 

belajar yang akhirnya akan membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang 

keahliannya. 

Hoeckel, (2008) International Journal for Research in Vocational 

Education and Training (IJRVET) Vol. 4, Issue 3, November 2017, 196-205. VET 

adalah pilihan pelatihan yang menarik bagi individu yang ingin menemukan, 

dalam waktu yang relatif singkat, kondisi kerja dan prospek kerja yang lebih baik, 

dan juga bagi pengusaha yang mencari pekerja terampil dan produktif yang dapat 

beradaptasi dengan pasar kerja dan transformasi teknologi (Hoeckel, 2008) . 

Jurnal Internasional untuk Penelitian Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan 

(IJRVET) Vol. 4, Edisi 3, November 2017, 196-205. 

Keberhasilan Pelaksanaan Praktik kerja industri (Prakerin) di SMK Negeri 

1 Klaten tidak lepas dari peran kepala sekolah. Sebagai top manajemen kepala 

sekolah harus mampu mengkondisikan bawahan, menciptakan iklim organisasi 

yang baik, komunikasi yang efektif, sehingga dalam melaksanakan program 

sistem ganda (PSG) yang implementasinya berupa Prakerin bisa mendapatkan 

Institusi pasangan yang sesuai dengan program keahlian sehingga para 

siswa/peserta didik setelah lulus dapat diterima dilapangan pekerjaan sesuai 

dengan harapan sekolah. 

 

c. Karakteristik penilaian Prakerin di SMK Negeri 1 Klaten 

Penilaian praktik kerja industri yang dilakukan SMK Negeri 1 Klaten, 

dilakukan oleh pembimbing industri dengan menggunakan format penilaian dari 

lembar penilaian secara kolektif dari kegiatan siswa selama mengikuti praktik 
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industri, sekaligus sebagai bahan untuk pengisian surat keterangan praktik kerja 

industri yang  ditulis dengan angka, dengan batas nominal sebagai berikut : 9.00 

s.d. 10.00 = amat baik , 8.00 s.d. 8.99 = baik. 

 Kegiatan progam Prakerin diakhiri dengan proses penilaian ini juga 

mendukung hasil penelitian Twersky dan Lindblom (2012), evaluasi adalah 

penyelidikan independen dan sistematis mengenai bagaimana, mengapa, dan 

sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai. Ini dapat membantu menjawab 

pertanyaan kunci tentang hibah, kelompok hibah, komponen, inisiatif, atau 

strategi. 

Penilaian praktik kerja industri yang dilakukan di SMK Negeri 1 Klaten 

telah sesuai dengan teori penilaian yang dikemukanan oleh Nitko & Brookhart 

dalam Natsir (2017) Evaluasi  sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan 

dengan kinerja dan hasil karya siswa. Fokus evaluasi dalam konteks ini adalah 

individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai kelompok siswa atau kelas. Sudut 

pandang ini melihat bahwa evaluasi merupakan suatu proses penentuan sejauh 

mana tujuan pendidikan telah tercapai. Konsekuensi logis dari pandangan ini, 

mengharuskan evaluator untuk mengetahui betul tentang tujuan yang ingin 

dievaluasi. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai objek evaluasi dalam 

konteks ini yaitu penilaian umum meliputi disiplin, kerjasama, inisiatif dan 

tanggungjawab sedangkan penilaiank khusus dan kejuruan sesuai dengan program 

keahliannya.  

 

4. Simpulan  

Perencanaan Prakerin merupakan salah satu program kurikulum yang akan 

menunjang pembelajaran yang inovatif dan dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

Hubungan dengan dunia usaha dan industri akan terasa lagi dalam penerapan 

kerja, dari ilmu yang didapatkan di tempat pemagangan Du/Di siswa mempunyai 

pengalaman-pengalaman yang sangat penting dibanding mereka saat di bangku 

sekolah. Berkaitan dengan pengelolaan sekolah dalam mewujudkan visi dan misi 

di dalam Prakerin dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan tanggung 

jawab. Dalam perencanaan langkah awal yang diterapkan adalah memandang 
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tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari mendistribusikan jumlah siswa, jumlah 

guru, membuat jadwal pelaksanaan, pemantauan dan mengevaluasi. 

Pelaksanaan  Prakerin digunakan untuk mengendalikan proses 

terlaksananya Prakerin. Dalam pemangku pendidikan semua area kerja 

mempunyai tugas dan tanggungjawab, sehingga semua unit kerja siaga dalam 

mendukung  pelaksanaan Prakerin baik dari kepala sekolah,  pokja Prakerin, guru 

pemonitoring,  guru pembimbing sekolah, guru pembimbing Du/Di dan pimpinan 

Du/Di.  

Penilaian praktik kerja industri yang dilakukan SMK Negeri 1 Klaten, 

dilakukan oleh pembimbing industri dengan menggunakan format penilaian dari 

lembar penilaian secara kolektif dari kegiatan siswa selama mengikuti praktik 

industri, sekaligus sebagai bahan untuk pengisian surat keterangan praktik kerja 

industri yang  ditulis dengan angka, dengan batas nominal sebagai berikut : 9.00 

s.d. 10.00 = amat baik , 8.00 s.d. 8.99 = baik. 

Pelaksanaan Prakerin belum bisa semaksimal mungkin dalam 

pelakasanaannya, banyak kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan yang 

disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam maupun dari luar. Yang sangat 

mendasar adalah kurang keterkaitan antara pendidikan yang diberikan di sekolah 

dengan tempat Prakerin. Terkadang sama sekali tidak relevan dengan yang 

diharapakan sekolah maupun Du/Di. 

Pengawasan  dan penilaian yang serius menghasilkan hasil sangat positif 

dari Prakerin terutama untuk masa depan siswa SMK yang harus selalu siap, 

tanggap, cekatan dan ulet dalam menghadapi pasar kerja sesuai dengan 

keahliannya masing-masing.  
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