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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki warga miskin 

yang relitf masih tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang masuk data terbaru 

pada tanggal 2 Januari 2014  menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 28,55 juta 

penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin. 

Pangkal awal dari kemiskinan diantaranya adalah rendahnya tingkat 

pendidikan, kurangnyanya lapangan pekerjaan, dll. Pendidikan memiliki peran 

berarti bagi pembentukan generasi suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan yang 

dinikmati oleh penduduk di satu negara mampu mewujudkan terjadinya 

perubahan diberbagai sendi kehidupan masyarakat. Proses pendidikan 

mengajarkan peserta didiknya untuk memahami dan menguasai ilmu pengetahuan 

dan meningkatkan keterampilan dalam penguasaan teknologi. Banyak negera 

maju didunia yang merasakan pentingnya pendidikan dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Menyadari hal itu pemerintah melalui instansi terkait berupaya untuk 

menuntaskan masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa ini dengan berupaya 

mewujudkan Misi dan Visi Pendidikan Nasional yaitu pertama dengan 

meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan yang bersamaan dengan peningkatan mutu, kedua pengembangan 

wawasan persaingan dan keunggulan, ketiga memperkuat keterkaitan pendidikan 

agar sepadan dengan kebutuhan pembangunan, keempat mendorong terciptanya 

masyarakat belajar, kelima pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan 

generasi masa kini dan sekaligus masa depan, dan keenam pendidikan merupakan 

sarana untuk memperkuat jati diri bangsa dalam proses industrialisasi dan 

mendorong terjadinya perubahan masyarakat Indonesia dalam memasuki era 

globalisasi di abad ke-21. Pembangunan pendidikan harus mampu memantapkan 

jati diri bangsa Indonesia di tengah pergaulan dengan bangsa lain, sehingga dalam 
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keadaan bagaimanapun, tetap tampil sebagai bangsa Indonesia dengan segala 

kepribadiannya. 

Pemerintah terus melakukan pembenahan melalui berbagai upaya salah 

satunya Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK). SMK yang dijelaskan dalam 

Pasal 00 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: 

SMK adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa memiliki kemampuan sebagai 

tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan profesional, serta 

dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Untuk mencapai apa tujuan tersebut maka arah pengembangan pendidikan 

SMK berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia yang menjadi aset 

negara. Sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki daya saing baik 

mutu hasil produksi maupun jasa.  Peningkatan daya saing ini dimulai dari 

penyiapan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  berkualitas  yang merupakan  faktor  

keunggulan menghadapi persaingan tersebut.  Jika kita tidak bisa mengantisipasi 

persiapan SDM  yang  berkualitas  antara  lain, berpendidikan,  memiliki  keahlian  

dan keterampilan terutama bagi tenaga kerja dalam  jumlah  yang  memadai,  

maka Indonesia  akan  menjadi  korban perdagangan  bebas.    Oleh  karena  itu, 

negara kita perlu menyiapkan SDM pada tingkat  menengah  yang  memiliki 

kemampuan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  industri  atau  dunia  usaha. 

Seiring dengan itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan menetapkan kebijakan  mengenai kesesuaian dan kesepadaman (link 

and match) dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki 

keterampilan dan kemampuan intelektual sebagai calon tenaga kerja yang 

tangguh, handal, dan profesional. Kebijakan kesesuaian dan kesepadaman (link 

and match) pada dasarnya berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang pendidikan, 

dan khususnya untuk pendidikan menengah kejuruan.  

Beberapa prinsip utama dari konsep (link and match) tersebut  yaitu:    (1)  

sistem pendidikan  harus  terkait  dan  sepadan dengan  kebutuhan  yang  terus 

berkembang dari berbagai sektor industri akan  tenaga  kerja  yang  menguasai 
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keterampilan  dan  keahlian  profesional dalam berbagai cabang IPTEK; (2) 

sistem pendidikan  harus  terkait  dan  sepadan dengan  nilai,  sikap,  perilaku,  

dan  etos kerja  masyarakat  yang  sudah  mulai mengarah pada era industri dan 

teknologi; dan  (3)  sistem  pendidikan  harus  terkait dan sepadan dengan masa 

depan yang akan  ditandai  dengan  perubahan  dan perkembangan  yang  terus  

berlangsung. 

Kebijakan ini kemudian dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan menjadi 

program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). PSG merupakan sutau bentuk 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan 

secara sistematik dan sinkron dengan program pendidikan di sekolah serta 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia 

kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Oleh karena itu PSG pada dasarnya mengandung dua prinsip: pertama 

program pendidikan kejuruan pada SMK adalah program bersama (joint program) 

antara SMK dengan industri/ perusahaan. Kedua program pendidikan kejuruan 

dilakukan di dua tempat, sebagian program yaitu teori dan praktik dasar kejuruan 

dilaksanakan di sekolah (SMK) dan sebagaian lainnya dilaksanakan di dunia 

kerja, karena keahlian produktif diperoleh melalui kegiatan bekerja didunia kerja. 

Prinsip ini akan menjadikan SMK lebih dekat kepada dunianya (dunia sekolah) ke 

dunia kerja, sehingga dapat menyesuaikan isi dengan kebutuhan dunia kerja, 

untuk mempermudah transfer nilai dan perilaku kerja sebagaimana yang berlaku 

di dunia kerja. 

Pentingnya prakerin bagi siswa adalah untuk mengimplementasikan berbagai 

materi yang telah didapat dari sekolah, membentuk pola pikir yang konstruktif, 

melatih siswa untuk berkomunikasi/ berinteraksi secara professional di dunia 

kerja yang sebenarnya, membentuk dan melatih etos kerja yang baik, menambah 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sesuai 

bidangnya masing – masing, serta menambah jenis keterampilan yang dimiliki 

oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari – hari.  
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Sebelum melaksanakan kegiatan prakerin, siswa tersebut hanya mengetahui 

tentang teori dan hanya sedikit mengikuti jam pelajaran praktikum yang ada di 

sekolah, sehingga keterampilan siswa sangat terbatas. Hal ini berpengaruh 

terhadap proses prakerin yang dilaksanakan oleh siswa di industri. 

Setelah melaksanakan kegiatan prakerin di sebuah industri, pemahaman siswa 

tentang teori akan semakin bertambah dan keterampilan kerja siswa pun akan 

semakin terlatih. Tetapi dari pelaksanaan prakerin terdapat beberapa informasi 

yang penulis dapatkan mengenai pelaksanaan prakerin tersebut diantara lain teori 

yang didapatkan disekolah dengan jenis pekerjaan yang diterima selama 

melaksanakan prakerin. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mencoba mengkaji dan akan 

membahas dalam bentuk penelitian dengan judul “Studi Pendapat Siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Terhadap Pelaksanaan Prakerin Di Kabupaten 

Bekasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar kepada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan prakerin sudah berjalan dengan baik menurut siswa? 

2. Bagaimana pelaksanaan Prakerin yang diharapkan oleh siswa SMK? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan dan proses 

mengimplementasikan pembelajaran, adapun pembatasan masalah pada penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI SMK di Kabupaten Bekasi. 

2. Penelitian dibatasi pada satu tingkat saja yaitu kelas XI, siswa yang telah  

melaksanakan kegiatan prakerin. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pendapat siswa dalam melaksanakan prakerin setelah  

mendapatkan pelajaran di sekolah. 

2. Mengetahui proses pelaksanaan prakerin yang diharapkan oleh siswa SMK. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pembelajaran, serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam upaya memahami kegiatan pembuatan proses pembelajaran. 

Secara rinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak 

di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu acuan  

yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dalam upaya  

meningkatkan keterampilan siswa dalam mata pelajaran produktif. 

2. Bagi guru, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam  

proses pembelajaran pada mata pelajaran produktif. 

3. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkaan pemahaman dan keahlian  

dalam bidang produktif.   

4. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk  

memperluas wacana dalam bidang pengembangan pembelajaran  

produktif. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar dalam 

penulisan skripsi ini lebih terarah, maka laporan penelitian ini disusun dengan 

menggunakan sistematika sebagai berikut berikut: 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian pustaka, berisi mengenai landasan teori yang meliputi teori-

teori yang mendukung penelitian dan hipotesis penelitian. 
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BAB III  Metodologi penelitian, berisi lokasi populasi, sampel, dan waktu 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional, variabel 

penelitian, prosedur dan alur penelitian, instrumen penelitian, uji 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV  Hasil penelitian dan pembahasan, berisi mengenai penjelasan 

terkait gambaran umum penelitian, deskripsi data, analisis data, 

hasil pengujian hipotesis, serta temuan dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  Kesimpulan dan rekomendasi, berisi mengenai kesimpulan hasil 

penelitian dan rekomendasi setelah dilakukannya penelitian. 


