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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tujuan pendidikan kejuruan adalah meyiapkan lulusan SMK menjadi 

warga negara yang kreatif untuk mengembangkan sikap profesional dalam 

pekerjaan yang mengacu pada tuntutan pasar kerja dan industri di berbagai bidang 

keahlian. Hal ini sesuai dengan pendapat Crunkilton dan Finch (1982:64) yang 

menyatakan bahwa “vocational education providers the skills and knowledge 

valuable in the labor market”. Pencapaian kompetensi lulusan SMK yang sesuai 

dengan tuntutan pasar kerja dan industri di berbagai bidang keahlian, diharapkan 

dapat terserap oleh dunia industri sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Seperti yang diungkap oleh Harjono dalam Widianto (2011) menunjukan bahwa 

“industri mengharapkan kepemilikan kompetensi akademik yang relevan dan 

pengalaman praktik yang harus dimiliki oleh tenaga kerja”.  

 Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan yang terdapat pada lingkup 

SMK, Khususnya SMK Negeri 6 Bandung memiliki tujuan yang sama, yaitu 

menghasilkan lulusan yang merupakan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil, 

yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja dalam bidang 

teknik yang relevan serta memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan 

dunia pendidikan (KTSP SMK Negeri 6 Bandung). Berbicara mengenai 

keterserapan lulusan, berikut ini adalah data tentang keterserapan lulusan SMK 

Negeri 6 Bandung yaitu: 

Tabel 1.1  

Data Penelusuran Lulusan Tahun 2010-2011 

No Jenjang 
Tahun 

Ket 
2010 % 2011 % 

1 Kerja 393 57,54 362 52,16 

Jumlah siswa yang 

Tidak Terdata 

kemungkinan mereka 

berwirausaha, atau dll. 

2 Wiraswasta 86 12,59 126 18,10 

3 PNS 2 0,29 - - 

4 ABRI/POLRI 2 0,29 - - 

5 Kuliah/Sekolah 56 8,20 62 8,91 

6 Tidak Terdata 147 21,08 146 20,98 

Ket: Tahun 2010 lulusan 683 siswa, Tahun 2011 dengan lulusan 696 

(Sumber: HUBIN SMK Negeri 6 Bandung) 
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 Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa presentase lulusan yang 

bekerja pada tahun kelulusan 2010 dan 2011 adalah 57,54 % dan 52,16 %. 

Sementara orientasi program pembinaan SMK yang terdapat dalam renstra, salah 

satu pointnya adalah “70 % lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan”. Hal ini 

menunjukan terdapat kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang 

terjadi dilapangan. Banyak faktor mempengaruhi keterserapan lulusan SMK oleh 

industri (bekerja), karena lulusan adalah hasil dari sebuah sistem pembelajaran 

dimana banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari beberapa faktor salah satu 

faktor yang diduga mempengaruhi masih rendahnya keterserapan lulusan SMK 

adalah kompetensi yang di miliki lulusan tidak sesuai (miss match) dengan 

tuntutan dunia kerja. Ketidaksesuaian kompetensi yang dimaksud adalah adanya 

tidak utuhnya kompetensi dikarenakan ketidaktercapaian kompetensi yang 

diperoleh siswa 

 Dunia industri atau dunia kerja bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis 

sesuai perkembagan industri. Sehingga dalam mengidentifikasi kompetensi yang 

diinginkan dunia industri sangat subjektif dan berubah sesuai kebutuhan. 

Perubahan yang terjadi pada dunia kerja yang mengakibatkan tenaga kerja 

dituntut memiliki keterampilan teknis dan lebih fleksibel serta mampu belajar 

pengetahuan dan keterampilan baru. Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, tidak 

lain adalah prestasi yang diperoleh lulusan dan menggambarkan kualitas 

pendidikan. Kualitas lulusan ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah. 

Prestasi belajar yang diraih siswa setalah proses pembelajaran mempunyai makna 

bagi siswa bersangkutan maupun bagi lembaga pendidikan, karena prestasi yang 

tinggi menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki tingkat pengetahuan dan 

kompetensi yang tinggi, sedangkan bagi lembaga pendidikan, prestasi belajar 

siswa yang tinggi menunjukkan keberhasilan lembaga dalam proses pembelajaran. 

 Proses pembelajaran di SMK selain dilaksanakan di sekolah (untuk teori 

dan praktek sekolah), ada pula pembelajaran yang dilaksanakan di industri 

(kemitraan). Pembelajaran yang dilaksanakan di industri itu merupakan kebijakan 

pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan penyelenggaraan 

pendidikan di SMK, tidak terpisahkan dari kebijkan link and match yang menjadi 
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pola utama dan menjadi acuan dalam penyususnan kurikulum SMK, dalam teknis 

pelaksanaannya disebut dengan praktik kerja industri (Prakerin). Prakerin 

merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap 

siswa di dunia kerja/dunia industri. Hal tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian 

antara apa yang dilaksanakan di sekolah dengan apa yang di tuntut oleh industri.  

 Tujuan dari prakerin menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Dit.PSMK, 2008) adalah : 

1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional (dengan 

pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan kerja) 

2. Memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara 

sekolah dan dunia kerja 

3. Menghasilkan efisiensi prose s pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas profesional 

4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan 

Harapannya setelah melaksanakan prakerin, selain pemenuhan kompetensi secara 

utuh, siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mampu meningkatkan 

kompetensinya, sehingga dapat menjadi lulusan yang memiliki kompetensi utuh 

sebagai calon tenaga kerja di industri. Selain itu setelah melaksanakan prakerin 

siswa diharapakan menjadi lulusan yang siap kerja dan dapat bersikap profesional. 

 Dalam pelaksanaan prakerin sekolah dan dunia industri memiliki 

keterkaitan satu sama lainnya dan merupakan satu rangkaian utuh yang tidak 

terpisahkan dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan di 

dunia kerja. Dunia usaha/dunia industri dilibatkan dari proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan. Sebagaimana 

disarankan oleh Domu (2008:590) dalam Satriadi (2011:6) bahwa “link and macth  

bukan hanya kegiatan praktik siswa tetapi juga dalam merancang, melaksanakan 

dan mengevaluasi materi pelajaran terkait”. Keterlibatan pihak dunia usaha/dunia 

industri bukan hanya pada praktiknya di lapangan tetapi seluruh kegiatan yang 

mendukung untuk dilaksanakan prakerin tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat 

Satriadi (2011:6) keterlibatan industri dalam seluruh kegiatan pendidikan, seperti 

“penyusunan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, 

penyelenggaraan prakerin (prakerin), ujian kompetensi sampai dengan pemasaran 
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alumni kedunia kerja”. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam 

penyelenggaraan prakerin adalah sebagai berikut: 

1. Analisis pencapaian kompetensi hasil pembelajaran di sekolah 

2. Pemetaan dunia kerja 

3. Menyusun program praktik kerja industri 

4. Tahap implementasi  

5. Evaluai program dan tindak lanjut. 

 Satriadi (2011:6) 

 Namun pada kenyataannya masih ditemukan beberapa fenomena seperti 

yang dikemukakan oleh Hidayat Undang (2010:3) yaitu : 

1) masih ada sebagian dunia usaha/ dunia industri yang menjadi 

institusi pasangan belum mempunyai program pendidikan dan pelatihan 

bersama dengan sekolah, ... 7) rendahnya wawasan ilmu kependidikan 

sebagai instruktur/ pembimbing siswa ditempat praktik, 8) masih ada 

sebagian dunia usaha/ dunia industri atau institusi pasangan yang enggan 

menerima siswa prakerin, 9) masih ada sebagian dunia usaha/ dunia 

indutri memempatkan siswa praktik pada bidang kerja yang tidak sesuai 

dengan program keahlian atau kompetensinya, 10) masih sedikit dunia 

usaha/ dunia industri yang mau menerima bekerja dari tamatan SMK 

yang telah melaksanakan prakerin pada perusahaan tersebut. 

 Prakerin yang merupakan bagian dari proses belajar akan mempengaruhi 

terhapadap keutuhan kompetensi siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Yusup 

(2011) yang menyimpulkan bahwa “pengalaman praktek kerja industri 

berpengaruh positif terhadap kesiapan aspek motivasi dan pengatahuan pesesrta 

didik dalam menghadapi uji kompetensi”. Berdasarkan pemaparan latar belakang 

tersebut, mendorong penulis untuk mengungkap lebih jauh mengenai prakerin 

ditinjau dari peningkatan kompetensi dan dituangkan ke dalam karya ilmiah 

(tesis) dengan judul : 

 “Analisis Praktik Kerja Industri (Prakerin) Ditinjau dari Peningkatan 

Kompetensi Siswa SMK (Studi Pada Kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik 

Pemesinan SMK Negeri 6 Bandung) “ 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka indikasi masalah 

perlu diterapkan terlebih dahulu untuk memperjelas kemungkinan permasalahan 

yang timbul dalam penelitian ini.  
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1. Ketersertapan lulusan SMK Negeri 6 Bandung yang bekerja pada tahun 2010 

dan 2011 sebesar 57,54 dan 52,16.  

2. Proses pembelajaran di sekolah belum membekali keutuhan kompetensi siswa 

3. Masih terdapat ketidaksesuaian program prakerin dengan implementasi 

prakerin.  

B. Identifikasi Masalah 

 Pembahasan dalam latar belakang dan indikasi masalah yang telah 

dipaparkan, maka selanjutnya dapat diidentifikasi bahwa berbagai faktor diduga 

berpengaruh dan berkontribusi dalam keterserapan lulusan di dunia kerja. Salah 

satu pengaruh yang adalah ketidakutuhan kompetensi yang diperoleh siswa yang 

merupakan hasil dari proses pembelajaran. Dimana didalam proses pembelajaran 

ditunjang oleh beberapa faktor yang terkait yaitu  faktor intern berasal dari dalam 

diri siswa sedangakan faktor ekstern adalah faktor yang ada berasal dari luar. 

Faktor intern siswa yang mempengaruhi pembelajaran diantaranya seperti yang 

diungkap Slameto (2010) adalah faktor jasmani (kesehatan, cacat tubuh), faktor 

psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan), 

serta faktor kelelahan. Faktor eksteren yang mempengarhui pembelajaran 

diantaranya faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor sekolah 

yang mempengaruhi pembelajaran mencakup metode mengajar, kurikulum, 

hubungan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar 

dan tugas.  

 Faktor eksteren yang berasal dari sekolah salah satunya adalah 

pembelajaran, pada pelaksanaannya akan terkait dengan masyarakat, seperti 

dalam pendidikan kejuruan yang tidak dapat dilepaskan dari dunia industri. Hal 

ini disebabkan oleh keterbatasan sekolah  seperti sarana dan prasarana untuk 

fasilitas praktik, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan di 

sekolah dan di industri. Pembelajaran  disekolah dan praktik kerja di industri 

merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga 

dapat diperoleh keutuhan kompetensi siswa. Pada pelaksanaannya prakerin 

ditunjang oleh beberapa faktor yang terkait, diantaranya adalah sekolah, industri, 
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siswa serta keterlaksanaan program yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan 

hingga evaluasi. 

C. Pembatasan Masalah 

 Merujuk pada identifikasi masalah dan untuk mencapai sasaran dalam 

tujuan penelitian sehingga tidak mengarah pada ruang lingkup yang lebih luas, 

maka peneliti membatasi pengkajian penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan 

praktek kerja industri, yang akan lebih difokuskan lagi dalam: 

1. Pelaksanaan prakerin dibatasi pada perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

2. Analisis ditinjau dari kompetensi siswa yaitu peningkatan kompetensi 

D. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

 Penulis memandang perlu untuk merumuskan masalah penelitian agar 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini lebih terarah. Berdasarkan 

identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka sebagai rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

“Apakah pelaksanaan Praktik Kerja industri (Prakerin) mempengaruhi 

peningkatan kompetensi siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik 

Pemesinan SMK Negeri 6 Bandung? 

 Beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana perencanaan prakerin pada kompetensi keahlian teknik 

pemesinan di SMK Negeri 6 Bandung ? 

2. Bagaimana pelaksanaan prakerin pada kompetensi keahlian teknik 

pemesinan  di SMK Negeri 6 Bandung ? 

3. Bagimana evaluasi hasil belajar dari prakerin yang dilaksanakan pada 

kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 6 Bandung? 

4. Bagimana peran sekolah pada program prakerin yang dilaksanakan pada 

kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 6 Bandung? 

5. Bagimana peran industri pada program prakerin yang dilaksanakan 

kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 6 Bandung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti berupa jawaban yang 

hendak dicari melalui proses penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan 

rumusan masalah yang diajukan. Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prakerin yang ditinjau dari peningkatan 

kompetensi siswa kelas XI kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 6 

Bandung.  

Adapun secara khusus berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, 

tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui bagaimana perencanaan prakerin pada kompetensi keahlian 

teknik pemesinan SMK Negeri 6 Bandung 

b) Mengetahui bagaimana pelaksanaan prakerin pada kompetensi keahlian 

teknik pemesinan  SMK Negeri 6 Bandung  

c) Mengetahui bagaimana evaluasi hasil belajar dari prakerin yang dilaksanakan 

pada kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 6 Bandung 

d) Mengetahui peran sekolah pada program prakerin yang dilaksanakan pada 

kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 6 Bandung 

e) Mengetahui peran industri pada program prakerin yang dilaksanakan 

kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 6 Bandung 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan prakerin, hasil temuan juga diharapkan 

memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pengelolaan prakerin sehingga 

kegiatan yang dilakukan maksimal. Dengan demikian diharapkan dapat 

memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan pendidikan khususnya pada 

penyelenggaraan prakerin berupa: 

1. Masukan bagi guru, kepala sekolah dalam penyelenggaraan prakerin, 

dimana harapannya penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan bahan 

masukan serta motivasi untuk senantiasa melakukan peningkatan dalam 

pelaksanaan prakerin agar tujuan dari pelaksanaan prakerin dapat tercapai 
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2. Masukan bagi industri pasangan yang terkai, dapat dijadikan informasi 

dalam pelaksanaan program prakerin, sehingga tujuan dari prakerin 

tercapai dengan meningkatnya kompetensi siswa, sehingga sumber daya 

manusia yang dihasilkan oleh sekolah memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan harapan dan terjalin kerjasama atau link and match.  

3. Bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang 

berkatitan dengan pelaksanaan prakerin. 

 

G. Definisi Istilah  

 Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap definisi yang digunakan 

dalam penelitian ini maka diberikan penjelasan beberapa istilah. Sesuai dengan 

judul penelitian yaitu : “Analisis Praktik Kerja Industri (Prakerin) Ditinjau 

Dari Peningkatan Kompetensi Siswa SMK” 

1. Analisis Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, 

duduk perkara dan sebagainya) (KBBI, 2005). Prakerin (Prakerin) merupakan 

bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh siswa 

(Dit.PSMK, 2008). Prakerin adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 

pendidikan disekolah dan penguasaan keahlian yang diperoleh langsung dari 

kegiatan di dunia kerja secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian 

profesional tertentu (Pakpahan, 1994: 7). 

Dari paparan di atas, analisis prakerin yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penyelididkan dan penguraian suatu pelaksanaan dalam hal ini prakerin 

serta perolehan peningkatan kompetensi siswa melalui belajar langsung yang 

dilaksanakan di industri. Lingkup yang akan dijadikan acuan dalam penelitian 

terkait dengan program prakerin yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi hasil belajar prakerin.  
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2. Peningkatan Kompetensi. 

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan nilai dan 

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut Mc 

Ashan (1981: 45) dalam Mulyasa (2005) bahwa “kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang 

yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-

perilkau kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”. 

Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. 

“Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan 

tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan” (Herry, 1998). 

Peningkatan kompetensi dalam penelitian ini adalah aplikasi dari kognitif, 

psikomotor dan afektif yang berorientasi pada tugas-tugas pekerjaan, sebagai 

hasil dari pelaksanaan prakerin. Sebagai acuan tuntuk mengetahui peningkatan 

kompetensi, maka diambil dari nilai uji kompetensi produktif siswa kelas XI 

kompetensi keahlian teknik pemesinan. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, 

maka berikut rencana penulis untuk membuat rangka penulisan penelitian yang 

akan diuraikan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah judul dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori 

umum yang dipakai pada pembahasan dan analisis masalah. Teori diambil dari 

literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah, pembahasan mengenai teori 

yang mendasari, asumsi dan hipotesis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Berisi tentang metode penelitian, 

variabel penelitian, paradigma penelitian, data dan sumber data, populasi dan 
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sampel, teknik pengumpulan data, pengujian instrumen dan teknik pengolahan 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisi mengenai 

penjelasan deskripsi data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Berisi hasil penelitian yang 

disampaikan dan sekaligus diberikan saran-saran yang perlu diperhatikan 
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