
 

 
Sutinah Nuragustiani, 2014 

      Pengaruh Praktik Industri Terhadap Kesiapan Calon Guru Untuk Mengajar Di Sekolah 
Menengah Kejuruan  

      Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Praktik industri (PI) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan 

keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 

pendidikan di sekolah dan program penguasan keahlian  yang  diperoleh  

melalui  bekerja  langsung  di  Dunia Usaha dan  Dunia Industri  (DU/DI),  

secara  terarah  untuk  mencapai  suatu  tingkat  keahlian profesional 

(Djojonegoro W,1998:79).  Praktik industri atau dibeberapa lembaga 

pendidikan disebut dengan On The Job Training (OJT) merupakan modal 

pelatihan yang di selenggarakan di lapangan.  Hal  ini  sangat  berguna  untuk  

para  mahasiswa  agar  dapat beradaptasi  dan siap terjun ke dunia kerja 

sehingga di dalam bekerja nantinya dapat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.  

Praktik Industri di Departemen Pendidikan Teknik Elektro (S1) 

merupakan mata kuliah wajib mahasiswa dalam proses pendidikannya.  Mata 

Kuliah ini  setara dengan 2 (dua) SKS. Adapun tujuan dari mata kuliah ini 

adalah agar mahasiswa memiliki gambaran dan pengalaman secara langsung 

dari  industri mengenai ilmu terapan didalam bidang rekayasa. Selain itu, 

mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi dalam menganalisis ilmu-

ilmu sains terapan dalam industri hingga menghasilkan inovasi baik yang 

dikembangkan dalam Tugas Akhir mahasiswa maupun usul dan saran pada 

industri terkait. 

Lingkup praktik industri yang harus ditempuh mahasiswa selama 

proses praktik di industri adalah mengamati, berperan aktif, dan mengkaji hal-

hal ditemukan pada dunia industri. Pada pelaksanaannya mahasiswa dapat 

mengkaji aspek sejarah perusahaan, administrasi, struktur dan organisasi 

perusahaan, operasi dan produksi perusahaan, sistem pengendalian mutu 

perusahaan, sistem keamanan, perawatan dan pemeliharaan, dan 

pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) perusahaan. 
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SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan salah satu pendidikan 

formal menengah yang menuntut pengajar untuk lebih memiliki kompetensi 

dan keterampilan yang cukup memadai, baik dalam keilmuan maupun proses 

pengajaran. Seorang guru sekolah kejuruan dituntut untuk memiliki perbedaan 

kompetensi dibandingkan dengan guru sekolah pada umumnya. Sekolah 

kejuruan memiliki mata pelajaran yang sudah spesifik serta metode pengajaran 

yang berorientasi pada keterampilan dan keahlian siswa. Inilah yang 

menyebabkan SMK lebih membutuhkan guru-guru yang berkompeten. 

Pengalaman dan pengetahuan guru-guru sekolah menengah kejuruan atau 

SMK yang bersentuhan dengan dunia usaha dan industri masih minim. 

Padahal, pembelajaran di SMK yang mengutamakan penguasaan kompetensi 

dan keterampilan itu membutuhkan para pendidik yang memahami 

perkembangan di dunia luar sekolah. Melalui harian Kompas Marlock, 

Koordinator Lapangan Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah 

Kejuruan Indonesia (FP3KI) di Jakarta (Selasa, 26 September 2008) 

menyampaikan bahwa “Kondisi minimnya pengalaman calon guru SMK 

terutama karena guru SMK umumnya tidak banyak yang punya pengalaman 

terjun di dunia usaha dan industri yang terus berubah dan berkembang, 

Diperkirakan tidak sampai 50 persen guru SMK di Indonesia yang benar-

benar memahami kebutuhan dunia kerja dan industri. Kenyataan ini terlihat 

dari berbagai pelatihan yang dilaksanakan FP3KI, lembaga yang didirikan 

sejumlah pengusaha yang terdorong untuk meningkatkan mutu guru dan 

pembelajaran di SMK, sejak tahun 1997. Peningkatan mutu pendidik SMK itu 

juga harus jadi fokus utama. Bagaimana para guru ini bisa mentransfer 

keterampilan dan informasi perkembangan teknologi terbaru yang dipakai 

perusahaan-perusahaan, jika mereka terbatas untuk bisa bersentuhan dengan 

kalangan industri”. 

 

Persoalan lainnya, guru SMK masih belum mampu menerapkan 

pembelajaran yang aplikatif di dunia kerja. Misal dalam pembelajaran Bahasa 
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Inggris di SMK, guru sering terjebak pada gaya pembelajaran di SMA yang 

lebih banyak mengajarkan teori. Padahal, kebutuhan siswa SMK harus bisa 

menggunakannya untuk berkomunikasi sesuai bidang keahlian. Selain itu, 

kemampuan dasar yang harus dimiliki calon guru adalah kemampuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar (Hamalik O, 

2005:21). Kemampuan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pengajar. Belajar dan mengajar terjadi pada saat berlangsungnya 

interaksi antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Sebagai 

proses, belajar dan mengajar memerlukan perencanaan yang seksama, yakni 

mengkoordinaksikan unsur-unsur tujuan, bahan pengajaran, kegiatan belajar 

mengajar, metode dan alat bantu mengajar serta penilaian evaluasi. Pada tahap 

berikutnya adalah tindakan atau praktik mengajar. Menurut James Mursel 

dalam Priyoyuwono (1991) menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan 

mutu lulusan SMK agar dapat bekerja di dalam dunia industri diperlukan 

peran serta dari seorang guru. Guru yang diikutkan dalam hal ini adalah guru 

yang mau melakukan persiapan pengajaran. Guru yang yang siap untuk 

melakukan proses mengajar adalah guru yang profesional. Guru-guru SMK 

dituntut untuk memperluas wawasan dan pengalaman sesuai dengan 

kenyataan yang ada dilapangan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan baik di 

sekolah maupun industri. Adanya pengalaman kerja yang tinggi akan 

berdampak bahwa guru SMK semakin siap untuk melaksanakan pembelajaran. 

Mengacu pada tujuan praktik industri dan indikator kesiapan mengajar, 

tampak adanya keterkaitan antara keduanya. Keterkaiatan tersebut adalah 

calon guru harus memiliki  pengetahuaan serta keterampilan untuk menjadi 

bekal meningkatkan kompetensi dan kemampuan-kemampuan dasar. 

Keterampilan dan pengetahuan yang didapat pada pelaksanaan praktik industri 

mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

calon guru dalam pencapain tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berminat untuk mengetahui 

pengaruh praktik industri terhadap kesiapan calon guru Sekolah Menengah 
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Kejuruan. Oleh karena itu, penulis memberi judul skripsi : “PENGARUH 

PRAKTIK INDUSTRI TERHADAP KESIAPAN CALON GURU 

UNTUK MENGAJAR DI SMK (Studi Kasus pada Mahasiswa 

Departemen Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan 

Indonesia)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Tidak diketahuinya hasil monitoring secara berkala pada praktik industri di 

Departemen Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Kurangnya pengalaman calon guru SMK untuk mengajar murid SMK. 

3. Sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang penerapan ilmu yang didapat 

saat kuliah dengan aplikasinya terhadap dunia kerja sebagai bahan ajar 

mereka di SMK. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah yang diambil 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan praktik industri di Departemen Pendidikan Teknik 

Elektro Universitas Pendidikan Indonesia ? 

2. Bagaimana kesiapan mengajar mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik 

Elektro Universitas Pendidikan Indonesia ? 

3. Seberapa besar pengaruh praktik industri terhadap kesiapan mengajar 

mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Elektro Universitas 

Pendidikan Indonesia ? 
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D. Pembatasan Masalah 

Agar cakupan penelitian ini tidak meluas, penulis membatasi 

permasalahan pada pelaksanaan praktik industri Departemen Pendidikan 

Teknik Elektro di Universitas Pendidikan Indonesia dan pengaruhnya terhadap 

kesiapan lulusannya yang merupakan calon guru untuk mengajar di SMK. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Memperoleh mekanisme pelaksanaan praktik industri Departemen 

Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Menganalisis kesiapan mengajar lulusan Departemen Pendidikan Teknik 

Elektro Universitas Pendidikan Indonesia yang merupakan calon guru di 

SMK. 

3. Mengidentifikasi seberapa besar pengaruh praktik industri terhadap 

kesiapan lulusan Departemen Pendidikan Teknik Elektro Universitas 

Pendidikan Indonesia yang merupakan calon guru untuk mengajar di 

SMK. 

F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kegunaan Praktis 

 Bagi Departemen Pendidikan Teknik Elektro, hasil penelitian diharapkan 

dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan praktik industri. 
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 Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan 

dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari 

selama mengikuti program perkuliahan Pendidikan Teknik Elektro pada 

FPTK Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

 

2. Kegunaan Akademis 

 Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika. 

G. Struktur Organisasi Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana Bab I  berisi tentang 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah , pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan struktur organisasi 

penulisan. 

Bab II berisi tentang teori-teori pendukung dalam menguraikan definisi 

atau prinsip dasar praktik industri, pelaksaan praktik industri, serta konsep 

kesiapan mengajar di SMK. 

Bab III membahas mengenai tempat dan waktu penelitian, desain 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, 

proses pengembangan instrumen , teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian berupa hasil uji instrumen 

penelitian, deskripsi data, analisis data lembar observasi dan temuan serta 

pembahasan hasil penelitian. Yang terakhir adalah Bab V berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 


