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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin pesat telah merambah pada semua 

aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, oleh 

karena itu perlu adanya upaya untuk perbaikan dan 

pembaharuan dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang ada. Institusi pendidikan perlu menyesuaikan 

dengan perkembangan yang ada sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan berkualitas. Pendidikan 

berkualitas adalah pendidikan yang mencetak 

lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan yang 

baik, memiliki kemampuan afektif yang baik, 

memiliki kepribadian dan moral yang tinggi, jujur, 

inovatif, bertanggung jawab, memiliki kemampuan 

psikomotorik yang tinggi, memiliki skill sesuai 

kebutuhan dunia kerja,  dan memiliki kemampuan 

bertindak yaitu menghasilkan sesuatu yang konkrit 

dan menghasilkan jasa, serta dapat diserap pasar 

(Hujair:2008:10-11). Pada intinya, pendidikan 

berkualitas merupakan pendidikan yang mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki 
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kompentensi profesional, kompetensi psikomotorik 

dan kompetensi sosial yang tinggi sehingga dapat 

melakukan pekerjaan yang menjadi  tugas dan 

tanggung jawabnya. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim 

Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional  

adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, 

dijelaskan  Sekolah Menengah Kejuruan adalah 

pendidikan pada jenjang menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan peserta 

didik untuk jenis pekerjaan tertentu. Demikian juga 

dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 

tentang Pendidikan Menengah  Bab I pasal 1 ayat (3) 

disebutkan bahwa “Pendidikan Menengah Kejuruan 

adalah pendidikan pada jenjang pendidikan 

menengah yang mengutamakan pengembangan 

kemampuan peserta didik untuk melakukan jenis 

kegiatan pekerjaan tertentu”. Pendidikan kejuruan 

adalah pendidikan yang memiliki sifat untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk 

dipasarkan di dunia kerja (Djohar:2007:1295 ).    
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Terkait UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan tersebut maka pihak SMK sebagai 

lembaga pendidikan yang diselenggarakan dengan 

tujuan mencetak lulusan yang memiliki skill, dan 

siap terjun di dunia kerja maka perlu membekali 

peserta didiknya dengan kompetensi-kompetensi 

tertentu yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Tetapi 

pada kenyataannya SMK belum sepenuhnya mampu 

menyediakan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan 

oleh DU/DI karena lulusannya belum dapat 

menguasai kompetensi sesuai yang diharapkan. 

Faktor penyebabnya antara lain karena perbedaan 

teknologi  yang digunakan di sekolah dengan 

teknologi di DU/DI sehingga lulusan SMK kurang 

kompeten dibidangnya. Kurang kompetennya lulusan 

SMK ini menyebabkan masih banyak lulusan SMK 

yang belum terserap di DU/DI.    Menurut data BPS 

jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan 

Pebruari 2017 sebanyak 7.005.262 jiwa dan dari 

jumlah tersebut lulusan SMK 1.383.022 jiwa atau 

19,74% artinya pada setiap 100 angkatan kerja 

lulusan SMK ada sekitar 19 orang yang masih 

menganggur (Badan Pusat Statistik:2017:3) 

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Renstra 

Kemendikbud 2015-2019 (2015: 16) bahwa relevansi 
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pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan 

dunia kerja belum maksimal sehingga penyerapan 

lulusan SMK pada DU/DI masih rendah. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadi 

(2014:60) menyatakan bahwa fluktuasi penyerapan 

lulusan SMK menunjukkan orientasi demand driven 

pendidikan kejuruan belum sepenuhnya terwujud. 

Oleh sebab itu, perlu peningkatan relevansi 

pendidikan kejuruan terhadap pasar kerja termasuk 

Kota Salatiga.  

Ada berbagai faktor penyebab tidak terserapnya 

lulusan di DU/DI antara lain karena belum 

kompetennya lulusan tersebut. Untuk itu  penting 

sekali  bagi SMK untuk dapat menyiapkan peserta 

didiknya sebaik mungkin agar dapat terserap didunia 

kerja secara maksimal. Untuk meningkatkan mutu 

dan kompetensi lulusan peserta didik SMK maka 

pemerintah dalam hal ini  Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan menetapkan kebijakan untuk 

menciptakan para lulusan sekolah menengah 

kejuruan yang kompeten dan profesional, maka 

melalui Renstra Kemdikbud 2015-2019, pemerintah 

melakukan pengembangan kurikulum yang selaras 

dengan kebutuhan lapangan kerja pada dunia usaha 

dan dunia industri  sehingga diharapkan lulusan 
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SMK lebih siap untuk terjun di DU/DI. Salah satu 

program yang dilaksanakan dalam menyiapkan 

peserta didik agar siap terjun ke dunia kerja adalah 

melalui praktik kerja industri prakerin (prakerin). 

Praktik Kerja Industri merupakan suatu tahap 

persiapan profesional dimana seorang peserta didik 

yang hampir menyelesaikan studi secara formal 

bekerja dilapangan dengan supervisi seorang 

administrator yang kompeten dalam jangka waktu 

tertentu, yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam 

bidangnya (Hamalik:2001:91).  

Praktik Kerja Industri merupakan program 

pendidikan dimana peserta didik terlibat langsung di 

DU/DI. Selama melaksanakan praktik kerja industri, 

peserta didik melakukan magang di DU/DI yang 

sesuai dengan kompetensinya, dengan arahan dan 

bimbingan dari pihak DU/DI. Hal ini dilakukan 

disamping untuk menambah pengalaman kerja 

sekaligus juga  untuk meningkatkan keahlian 

profesional. Melalui praktik kerja industri, peserta 

didik akan mengenal dunia kerja secara nyata 

sehingga dapat belajar untuk menambah wawasan 

sekaligus mempraktikkan apa yang telah 

dipelajarinya selama dibangku sekolah, dengan 
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demikian ketrampilan dan kemampuan peserta didik 

diharapkan dapat berkembang.  

Permasalahan yang terjadi saat prakerin dapat 

diketahui dari beberapa penelitian berikut: Suartika 

(2013:4) mengemukakan bahwa pelaksanaan 

program Prakerin di SMKN 1 Susut masih belum 

sesuai dengan harapan dan tujuan. Hal ini 

disebabkan antara lain perencanaan program 

prakerin hanya dilaksanakan secara sepihak oleh 

pihak sekolah tanpa melibatkan DU/DI, penempatan 

peserta didik tidak sesuai dengan kompetensi. 

Sependapat dengan hal diatas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Halim (2013:5) mengemukakan 

bahwa pelaksanaan Prakerin di industri terlihat 

kurang sesuai dengan kurikulum di sekolah, 

keadaan ini menyebabkan peserta didik kurang 

maksimal dalam mengembangkan kompetensinya. 

Seperti juga disampaikan oleh Ariyanti (2015:6) 

masih terdapat DU/DI memberi job peserta didik 

tidak sesuai dengan program keahliannya. Adanya 

permasalahan dalam pelaksanaan prakerin 

menunjukkan bahwa program prakerin harus 

dirancang dan direncanakan dengan matang agar 

tujuan dari program prakerin yaitu menyiapkan 

peserta didik menjadi tenaga kerja yang terampil dan 
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profesional di bidangnya serta memiliki etos kerja 

yang tinggi sesuai tuntutan dunia kerja dapat 

tercapai.  

Dalam observasi awal terhadap DU/DI dan 

Waka Humas melalui wawancara diperoleh informasi 

bahwa (1) Kompetensi sebagian peserta didik belum 

optimal dalam melaksanakan prakerin, (2) Masih 

terdapat DU/DI yang belum menempatkan peserta 

didik sesuai kompetensi yang dimiliki, (3) Masih 

terdapat peserta didik yang memiliki kedisiplinan 

yang rendah, (4) Sejak awal berdirinya tahun 2007 

tetapi selama ini belum pernah dilakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program praktik kerja industri 

secara menyeluruh. Program yang dilaksanakan 

harus dievaluasi untuk mengetahui ketercapaian 

program sekaligus mengetahui kekuatan serta 

faktor-faktor pendukungnya dan mengetahui 

kelemahan serta faktor-faktor yang menjadi 

penghambat program sehingga dapat ditarik suatu 

rekomendasi yang berguna bagi perkembangan serta 

perbaikan program dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa 

perlu untuk melakukan  penelitian berjenis 

penelitian evaluasi terhadap program praktik kerja 

industri di SMKN 3 Salatiga. Jenis penelitian ini 
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adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

evaluasi model CIPP yang dikembangkan oleh 

Stufflebeam (1967). CIPP merupakan singkatan dari 

Context evaluation, Input evaluation, Process 

evaluation, dan Product evaluation. 

Model CIPP dipilih karena dengan evaluasi 

CIPP suatu program dapat dievaluasi dari semua 

aspek yang meliputi konteks, masukan, proses dan 

produk sehingga dapat diperoleh gambaran 

pelaksanaan program secara menyeluruh. 

Berdasarkan pemikiran diatas maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 

Program Praktik Kerja Industri di SMK Negeri 3 

Salatiga”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tentang 

evaluasi program praktik kerja industri di SMK 

Negeri 3 Salatiga, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana konteks program praktik kerja 

industri  di  SMK Negeri 3 Salatiga? 

2) Bagaimana input program praktik kerja industri  

di  SMK Negeri 3 Salatiga? 

3) Bagaimana proses serta faktor-faktor apa saja 

yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 
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program praktik kerja industri  di  SMK Negeri 3 

Salatiga? 

4) Bagaimana produk, manfaat, dampak, serta 

keberlanjutan penyelenggaraan program praktik 

kerja industri  di  SMK Negeri 3 Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagai sebuah penelitian evaluatif, maka 

tujuan utama penelitian ini adalah untuk perbaikan 

pelaksanaan program Prakerin di SMK Negeri 3 

Salatiga. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui :  

a. Mengevaluasi konteks penyelenggaraan program 

prakerin di  SMK Negeri 3 Salatiga. 

b. Mengevaluasi input penyelenggaraan program 

prakerin di  SMK Negeri 3 Salatiga. 

c. Mengevaluasi proses dan menemukan faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam 

penyelenggaraan program prakerin di  SMK 

Negeri 3 Salatiga. 

d. Mengevaluasi produk, manfaat, dampak, serta 

keberlanjutan penyelenggaraan program 

prakerin di  SMK Negeri 3 Salatiga. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritik 

    Secara teoritis penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, 

khususnya mengenai evaluasi program praktik 

kerja industri di Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

b. Manfaat praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

dalam penyelenggaraan prakerin di SMK Negeri 

3 Salatiga, selain itu juga diharapkan dapat 

menjadi bahan pengkajian dalam 

mengembangkan prakerin dimasa yang akan 

datang. 

 




