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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Penelitian ini difokuskan pada dua hal yaitu 

pelaksanaan praktek kerja industri dan evaluasi 

program dengan menggunakan model CIPP. Pada bab 

kajian pustaka ini akan diuraikan landasan teori 

tentang praktek kerja industri dan evaluasi program 

 

2.1 Praktik Kerja Industri 

2.1.1 Pengertian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Prakerin merupakan suatu model 

pembelajaran yang memadukan dan 

mengintegrasikan kegiatan belajar peserta didik di 

sekolah dengan proses penguasaan keahlian 

kejuruan melalui bekerja secara langsung pada 

pekerjaan sesungguhnya di lapangan. Prakerin 

dilaksanakan agar terdapat relevansi antara 

pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. 

       Prakerin merupakan bagian dari program 

pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap 

peserta didik di dunia kerja, sebagai wujud nyata 

dari pelaksanaan sistim pendidikan di SMK yaitu 

PSG (Dikmenjur:2008:1). Selanjutnya Kepmendikbud 

nomor 323/U/1998 pasal 1 ayat 1 menyatakan 

bahwa PSG adalah bentuk pendidikan keahlian 
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profesional yang memadukan secara sistematik dan 

sinkron antara program pendidikan disekolah dan 

program pada DU/DI yang diperoleh melalui kegiatan 

bekerja secara langsung di dunia kerja.  Menurut 

Supriadi (2002:242) prakerin adalah suatu bentuk 

pendidikan yang memadukan secara sistematik dan 

sinkron program pendidikan dan program belajar 

melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang 

pekerjaan yang relevan, terarah untuk mencapai 

penguasaan kemampuan keahlian tertentu. 

     Dari beberapa pengertian tersebut, prakerin 

merupakan bagian dari program pembelajaran yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron antara 

program disekolah dan program di DU/DI untuk 

mencapai kompetensi profesional dan kompetensi 

sosial agar siap memasuki dunia kerja. Prakerin 

dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara 

langsung di DU/DI. Melalui prakerin diharapkan 

dapat menciptakan tenaga kerja yang bermutu yaitu 

menguasai sepenuhnya aspek-aspek kompetensi 

dibidangnya dan juga memiliki etos kerja yang tinggi 

sehingga peserta didik siap memasuki dunia kerja. 

 

2.1.2 Tujuan Prakerin 

        Menurut Hamalik (2008:31) praktek kerja 

industri bertujuan memberi kesempatan kepada 
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peserta didik SMK untuk mendalami dan menghayati 

situasi dan kondisi nyata sesuai dengan program 

studi keahliannya. Dengan melaksanakan kegiatan 

prakerin, peserta didik dapat belajar dan mengenal 

dunia kerja yang sesungguhnya sehingga siap 

memasuki dunia kerja. Menurut Direktorat 

Menengah dan Kejuruan (2008:2) tujuan prakerin 

antara lain: (1) Memenuhi kompetensi sesuai 

tuntutan kurikulum; (2) Implementasi kompetensi ke 

dalam dunia kerja; (3) Penumbuhan etos 

kerja/pengalaman kerja. 

       Pada tujuan pertama yaitu memenuhi tuntutan 

kurikulum dimaksudkan agar kompetensi keahlian 

peserta didik dapat meningkat. Penguasaan 

kompetensi dipengaruhi oleh berbagai faktor salah 

satunya adalah ketersediaan fasilitas pembelajaran. 

Pihak sekolah dapat merancang pembelajaran sesuai 

kebutuhan dengan pihak DU/DI untuk mengatasi 

keterbatasan fasilitas pembelajaran. Tujuan 

selanjutnya mengimplementasikan kompetensi yang 

diterimanya ke dalam dunia kerja. Dengan terlibat 

langsung didunia kerja, peserta didik dapat 

mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan yang 

sudah dimiliki melalui latihan dan praktik di sekolah 

sehingga peserta didik memahami bahwa ilmu yang 
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telah dimilikinya bermanfaat bagi dirinya dan orang 

lain. Dengan demikian peserta didik akan lebih 

percaya diri karena kemampuan dan 

pengetahuannya dapat dipahami dan diterima oleh 

orang lain. Tujuan yang ketiga, dengan terjun 

langsung di dunia kerja dan berinteraksi dengan 

masyarakat, sikap, mental, dan kepribadian peserta 

didik dapat tumbuh dan berkembang secara utuh 

sebagai tenaga kerja sehingga membentuk etos kerja 

yang tinggi dan memiliki pengalaman kerja yang 

cukup sehingga peserta didik siap memasuki dunia 

kerja setelah tamat dari sekolah. 

  Tujuan praktek kerja industri meliputi upaya 

mencapai kompetensi sesuai tuntutan kurikulum, 

mengimplementasikan kompetensi ke dunia kerja, 

menumbuhkan etos kerja, menghasilkan lulusan 

yang kompeten sesuai tuntutan dunia kerja, 

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan 

melalui kerja sama antara pihak sekolah  dengan 

DU/DI, serta membekali peserta didik dengan 

pengalaman di dunia kerja sesungguhnya. 

 

2.1.3 Perancangan Program Prakerin 

     Prakerin dapat terlaksana apabila ada 

kerjasama yang baik antara sekolah dengan DU/DI, 

oleh karena itu dalam merancang program prakerin 
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harus memperhatikan kesiapan DU/DI selaku pihak 

yang menjadi pasangan dalam pelaksanaan program 

prakerin, hal ini dilakukan agar penempatan peserta 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

   Dikmenjur (2008:3) menyebutkan bahwa 

langkah-langkah pelaksanaan program prakerin 

meliputi: (1) Analisis pencapaian kompetensi hasil 

pembelajaran disekolah, (2) Pemetaan dunia kerja, (3) 

Menyusun program kegiatan prakerin; (4) 

Implementasi/pelaksanaan, (5) Pengawasan dan 

penilaian. 

  Analisis pencapaian kompetensi dimaksudkan 

agar kompetensi yang dicapai sesuai kurikulum. 

Pencapaian kompetensi menjadi tujuan utama dalam 

kegiatan pembelajaran. Tetapi karena fasilitas 

praktek pembelajaran disekolah terbatas maka perlu 

kerjasama dengan DU/DI sehingga kompetensi  yang 

diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya dilakukan 

pemetaan dunia kerja dengan cara melakukan 

inventarisasi dunia kerja melalui survey.  Pemetaan 

dunia kerja ini penting dilakukan agar DU/DI yang 

dipakai sebagai tempat prakerin sesuai dengan 

kompetensi keahlian yang dimiliki peserta didik. 

Layak tidaknya suatu industri sebagai tempat 

prakerin dapat dilihat antara lain: (a) memiliki 
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fasilitas yang sesuai dengan standar kompetensi, (b) 

bidang usaha yang sesuai dengan kompetensi 

peserta didik (Dikmenjur:2008:2-9). Tahap 

penyusunan program prakerin dilakukan dengan 

melibatkan kepala sekolah, ketua pokja prakerin, 

guru produktif, dan DU/DI. Penyusunan kurikulum 

program prakerin merupakan kegiatan menyusun 

jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama 

pelaksanaan prakerin sekaligus sebagai pedoman 

kegiatan bagi peserta didik. Tahap pelaksanaan yaitu 

tahap dimana peserta didik melaksanakan kegiatan 

prakerin di DU/DI. Dikmenjur (2008:12) 

menyebutkan bahwa pelaksanaan prakerin dapat 

dilaksanakan dengan 3 model yaitu 1)  Day Release 

adalah bentuk pelaksanaan prakerin dengan cara 

sehari disekolah dan sehari di DU/DI, 2) Weak 

Release adalah bentuk pelaksanaan kegiatan 

prakerin seminggu di sekolah dan seminggu di 

DU/DI, 3) Block Rlease adalah bentuk pelaksanaan 

prakerin yang dilakukan secara penuh  belajar di 

DU/DI. Model Block Release paling banyak 

digunakan dalam pelaksanaan prakerin karena 

dengan belajar secara intensif di DU/DI peserta didik 

akan lebih trampil bekerja sesuai kompetensinya. 

Pengawasan kegiatan prakerin dilakukan oleh 
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pembimbing dari sekolah melalui kegiatan 

monitoring yang dilakukan secara berkala dan juga 

dilakukan oleh pembimbing dari DU/DI selama 

kegiatan prakerin. Selain tahapan diatas masih ada 

beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh 

sekolah antara: (1) menentukan DU/DI yang dipakai 

prakerin, (2) menyiapkan administrasi, (3) memberi 

pembekalan pada peserta didik dan juga guru 

pembimbing. 

   Berdasarkan uraian diatas, agar program 

prakerin dapat berjalan dengan lancar maka harus 

dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah 

prakerin mulai dari analisis pencapaian kompetensi 

hasil, pemetaan dunia kerja, penyusunan program 

prakerin, implementasi, dan pengawasan serta 

penilaian. Pada tahap ini juga direncanakan aspek-

aspek yang berperan dalam pelaksanaan prakerin 

meliputi antara lain jadwal, peserta prakerin, 

pembiayaan dan sumber dana, penyiapan monitoring 

dan evaluasi, program uji kompetensi, dan sertifikasi. 

  Jadwal merupakan rincian mengenai tempat, 

waktu dan peserta yang melaksanakana prakerin. 

Peserta prakerin merupakan peserta didik yang telah 

terdaftar sebagai peserta program prakerin. Biaya 

dan sumber dana memuat rincian mengenai biaya 



18 
 

yang dikeluarkan dan sumber dana dalam 

pelaksanaan prakerin. Monitoring dan evaluasi 

dilakukan oleh guru pembimbing dari pihak sekolah,  

evaluasi dilakukan oleh instruktur dari DU/DI. Guru 

pembimbing melakukan koordinasi dan bekerjasama 

dengan instruktur di DU/DI dalam memberi 

dukungan moral selama prakerin, memperoleh 

informasi perkembangan peserta didik, serta mencari 

solusi penyelesaian bila ada masalah, monitoring 

agar terjalin komunikasi yang baik antara sekolah, 

DU/DI dan peserta didik. Setelah selesai kegiatan 

prakerin selanjutnya dilakukan uji kompetensi dari 

pihak sekolah yang bertujuan untuk menguji 

kemampuan peserta didik tentang semua materi 

yang telah diperolehnya selama mengikuti program 

prakerin. Peserta didik yang memenuhi standar 

penilaian akan memperoleh sertifikat. 

 

2.2      Evaluasi  

2.2.1 Pengertian Evaluasi 

       Menurut Wirawan (2012:7), evaluasi 

merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyajikan informasi yang 

bermanfaat mengenai obyek evaluasi, menilainya dan 

membandingkannya dengan indikator dan hasilnya 
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digunakan untuk mengambil keputusan mengenai 

obyek yang dievaluasi. Senada dengan pendapat 

tersebut, Canadian Evaluation Society (2015) 

menyatakan Evaluation is the systematic assessment 

of the design, implementation or results of an initiative 

for the purposes of learning or decision-making. Dalam 

hal ini evaluasi merupakan penilaian sistematis 

terhadap desain, implementasi atau hasil suatu 

inisiatif untuk tujuan belajar atau pengambilan 

keputusan. Sedangkan menurut Arikunto (2008:1-2) 

evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternative yang tepat dalam mengambil 

sebuah keputusan. Arikunto menjelaskan bahwa 

evaluasi adalah suatu kegiatan dengan tujuan 

mengumpulkan informasi untuk menentukan 

pengambilan keputusan.  

  Dari pendapat tersebut Wirawan, Canadian 

dan Arikunto memberikan penekanan yang sama 

tentang evaluasi yaitu tujuan evaluasi. Menurut 

Wirawan evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan,  

menganalisis dan menyajikan informasi untuk 

mengambil keputusan, menurut Canadian evaluasi 

adalah penilaian sistematis untuk pengambilan 
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keputusan, Arikunto berpendapat evaluasi adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Selain itu evaluasi juga digunakan sebagai umpan 

balik dan keberlanjutan program yang telah 

dilaksanakan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka evaluasi 

merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi 

yang dilakukan secara sistematis suatu program 

yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

keterlaksanaan program berkaitan dengan 

pengambilan keputusan yang selain itu sebagai 

umpan balik dari pelaksanaan program dan 

keberlanjutan program.  

 

2.2.2 Evaluasi Program 

         Menurut Wirawan (2012:17) evaluasi program 

merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang 

dirancang untuk melaksanakan kebijakan dalam 

waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, 

program merupakan rancangan kegiatan yang 

disusun dan ditetapkan untuk mencapai tujuan. 

Semua program harus dievaluasi untuk menentukan 

apakah program telah berjalan sesuai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  
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Menurut Sugiyono (2014:741) evaluasi program  

merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan 

data, menganalisa data, dan menggunakan informasi 

untuk menjawab pertanyaan tentang proyek, 

kebijakan dan program khusus yang terkait dengan 

efektivitas dan efisiensi.  

Sejalan dengan pendapat diatas, Arikunto 

(2008:325) mengemukakan evaluasi program adalah 

suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. 

Dalam evaluasi ada kegiatan yang dirancang untuk 

mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan 

program. Dengan demikian, jika diketahui bahwa 

harapan dari program tidak memuaskan, dapat 

dicari dimana letak kekurangannya atau komponen 

mana yang bekerja tidak dengan semestinya.  

Dari ketiga pendapat diatas Wirawan, Arikunto,  

dan Sugiyono menekankan kepada tujuan evaluasi 

program, menurut Wirawan evaluasi program 

bertujuan untuk  mengumpulkan, menganalisa dan 

memakai informasi untuk menjawab pertanyaan 

dasar mengenai program, menurut Arikunto evaluasi 

program bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

komponen program dalam mendukung pencapaian 

tujuan program, dan menurut Sugiyono evaluasi 
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program bertujuan untuk mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan menggunakan informasi 

untuk menjawab pertanyaan tentang proyek, 

kebijakan dan program khusus terkait dengan 

efektivitas dan efisiensi. 

Dari uraian diatas, evaluasi merupakan kegiatan 

mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan 

informasi tentang program terkait efektifitas dan 

efisiensi sehingga dapat diketahui faktor-faktor 

penghambatnya, selanjutnya dirumuskan 

rekomendasi cara-cara mengatasi hambatan yang 

pada akhirnya dapat bermanfaat dalam mengambil 

keputusan tentang keberlanjutan dan perbaikan 

program. 

 

2.2.3 Tujuan Evaluasi Program 

Menurut Arikunto (2008:18) evaluasi program 

bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan 

program. Dengan mengetahui keterlaksanaan 

kegiatan program, evaluator dapat mengetahui 

bagian mana dari komponen dan subkomponen 

program yang belum terlaksana dan dan faktor apa 

yang menjadi penghambatnya. Sedangkan menurut 

Mulyatiningsih (2011:114-115) tujuan evaluasi 

program adalah: (1) Menunjukkan sumbangan 
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program terhadap pencapaian tujuan, hasil evaluasi 

diperlukan untuk pengembangan program yang 

sama ditempat lain; (2) Mengambil keputusan 

keberlanjutan program, apakah program akan 

dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Sugiyono 

(2014:18) menyatakan tujuan evaluasi adalah: (l) 

untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang 

sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah 

mencapai tujuan; (2) untuk mengetahui sejauhmana 

efektifitas cara dan proses yang ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

Dari tiga pendapat di atas, Arikunto, 

Mulyatiningsih dan Sugiyono menyatakan bahwa 

tujuan evaluasi pada dasarnya sama yaitu untuk 

mengetahui pencapaian tujuan program, kegiatan 

atau layanan. Meskipun demikian  ketiganya 

memiliki pendapat yang berbeda yaitu terletak pada 

objek evaluasinya. Arikunto lebih menekankan pada 

keterlaksanaan komponen dan sub komponen 

program, Mulyatiningsih menekankan pada 

keputusan keberlanjutan program, sedangkan 

Sugiyono lebih menekankan pada efektifitas cara dan  

proses yang digunakan untuk mencapai tujuan 

evaluasi. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan 

evaluasi program adalah untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan program,  menunjukkan 

sumbangan program terhadap pencapaian tujuan, 

mencari informasi sejauh mana kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan telah mencapai tujuan,  mengukur 

dan menilai efektifitas program,  mengetahui faktor-

faktor penghambat pelaksanaan program sehingga 

dapat memberi rekomendasi kepada organisasi 

untuk menentukan  keputusan tentang  tindak 

lanjut suatu program. Pengambilan keputusan yang 

tepat akan memberikan dampak yang baik juga 

dalam efisiensi penggunaan sumberdaya. 

 

2.2.4 Model-model evaluasi 

1) Goal Oriented Evaluation Model 

Dikembangkan oleh Tyler, fokus model ini adalah 

tujuan dari program yang sudah ditetapkan 

sebelumya. Evaluasi dilakukan secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan tersebut sudah 

terlaksana didalam proses pelaksanaan program.  

2) Goal Free Evaluation Model 

Dikembangkan oleh Michael Scriven, dalam model 

Goal Free Evaluation penilaian dilakukan ketika 
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tujuan telah tercapai. Bagaimana program bekerja 

diperhatikan dengan cara mengidentifikasi 

penampilan-penampilan yang terjadi baik yang 

positif maupun negatif. 

3) Formatif-Sumatif Evaluation Model 

Dikembangkan oleh Michael Scriven, model ini 

merupakan evaluasi yang dilakukan ketika 

program masih berjalan (evaluasi formatif) dan 

ketika program sudah selesai (evaluasi sumatif).  

4) Countenance Evaluation Model 

Dikembangkan oleh Stake. Model ini menekankan 

pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu 

deskripsi (description) dan pertimbangan 

(judgements). Model ini membedakan adanya tiga 

komponen evaluasi program, yaitu masukan 

(antecedents/context), proses (transaction/process) 

dan produk (output-outcomes). 

5) CSE-UCLA Evaluation Model 

Ciri model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap 

yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu 

perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil 

dan dampak.  

6) Discrepancy Model 

Discrepancy Model merupakan model yang 

menekankan pada pandangan adanya 
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kesenjangan dalam pelaksanaan program. 

Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator 

mengukur besarnya kesenjangan yang ada di 

setiap komponen. 

7) CIPP Evaluation Model 

CIPP Evaluation Model CIPP ini dikembangkan 

oleh Stufflebeam. CIPP  merupakan singkatan dari 

Context evaluation (evaluasi konteks), Input 

evaluation (evaluasi masukan), Process evaluation 

(evaluasi proses) dan Product evaluation (evaluasi 

hasil). 

 

2.2.5 Model Evaluasi CIPP 

Stufflebeam (2003:2) mengemukakan model 

evaluasi CIPP sebagai berikut “The models core 

concepts are denoted by acronym CIPP, which stands 

for evaluations of an entity’s context, input, process, 

and product”. Evaluasi model CIPP merupakan 

singkatan dari evaluasi konteks, masukan, proses 

dan produk. Lebih lanjut Stufflebeam (2003:2) juga 

mengemukakan     evaluasi context  dilakukan untuk 

menilai dan mengidentifikasi kebutuhan, masalah, 

dan peluang untuk mengambil keputusan, evaluasi 

input menilai alternatif pendekatan, rencana 

kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya 
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efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian 

tujuan, evaluasi process menilai pelaksanaan 

rencana untuk membantu staf melaksanakan 

kegiatan, dan membantu pengguna menilai kinerja 

program, dan membuat penafsiran hasilnya. Evaluasi 

product mengidentifikasi dan menilai hasil baik 

jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu 

staf untuk lebih fokus pada hasil penting dan hasil 

akhir serta mengukur penting keberhasilan upaya 

dalam memenuhi target yang ditetapkan.  

Berdasarkan pendapat diatas, evaluasi CIPP 

dilakukan untuk mengevaluasi aspek konteks, aspek 

input, aspek proses dan aspek produk. Evaluasi 

konteks untuk menilai kebutuhan, masalah, dan 

peluang dalam mengambil keputusan, evaluasi input 

untuk menilai sumber daya yang digunakan dalam 

kegiatan, evaluasi proses untuk menilai pelaksanaan 

kegiatan, evaluasi produk untuk menilai dan 

mengukur hasil dari kegiatan.  

Model CIPP meliputi empat aspek, yaitu: 
 
a. Evaluasi Konteks 

Evaluasi konteks untuk menjawab: (1) Mengapa 
suatu program diadakan?; (2) Apakah program 

dibuat berdasarkan visi dan misi?; (3) Apakah 
tujuan dari program tersebut?; (4) Apakah program 
yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan? 

 



28 
 

b. Evaluasi Input 
Evaluasi Input untuk menjawab: (1) Apakah 

tujuan program sudah cukup baik?; (2) Bagaimana 
kualitas inputnya?; (3) Dari mana input 

diperoleh?; (4) Berapa harganya?; (5) Siapa saja 
yang terlibat dalam pelaksanaan?; (6) Bagaimana 
kualitasnya? 

c. Evaluasi Proses 
Evaluasi proses untuk menjawab pertanyaan: (1) 
Kapan program dilaksanakan?; (2) Bagaimana 

prosedur pelaksanaan program?; (3) Apakah 
program dilaksanakan sesuai jadwal?; (4) Apa 

kelemahan-kelemahan program? 
d. Evaluasi Produk 

Evaluasi produk dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan: (1) Seberapa jauh tujuan tercapai?; (2) 
Program apa yang tinggi dan rendah?; (3) 

Bagaimanakah tingkat kepuasan pengguna 
program?; (4) Apakah program terlaksana tepat 
waktu?; (5) Apakah program perlu dilanjutkan 

dengan revisi atau tidak dilanjutkan? 
(Sugiyono;2014:743). 

 

Berdasar pendapat diatas, kegiatan evaluasi 

CIPP digunakan evaluator untuk mengevaluasi aspek 

konteks menganalisa alasan, tujuan, visi dan misi, 

serta kesesuaian tujuan dan kebutuhan dari suatu 

program, aspek input menganalisa kualitas dari 

sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan 

program, aspek proses menganalisa waktu dan 

prosedur pelaksanaan program, dan aspek produk 

menganalisa ketercapaian program dan 

keberlanjutan program.  



29 
 

Evaluasi model CIPP meliputi: 

a. Evaluasi konteks, fokus utama evaluasi konteks 
adalah mengidentifikasi latar belakang 

munculnya program dari beberapa aspek yang 
terlibat dalan pengambilan keputusan. 

Kegiatan evaluator dalam evaluasi konteks antara 
lain: 
1) Mencatat visi, misi, dan tujuan program. 

2) Mendiagnosis masalah penyebab munculnya 
kebutuhan. 

3) Menganalisis apakah tujuan telah mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan. 

4) Mengidentifikasi potensi dan peluang yang ada 

untuk memenuhi kebutuhan dari beberapa 
alternatif program yang dipilih. 

5) Mengumpulkan informasi latar belakang 

kebutuhan dan potensi yang dimiliki untuk 
memenuhi kebutuhan. 

6) Mewancarai pemimpin program untuk 
mendiskusikan prediksi masalah. 

b. Evaluasi input 

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi 
dan menilai kapabilitas sumber daya, bahan, 
alat, manusia, dan biaya untuk melaksanakan 

program yang dipilih. 
Kegiatan evaluator dalam evaluasi input antara 

lain: 
1) Mengidentifikasi dan menelusuri luaran 

program yang akan dievaluasi. 

2) Menilai fisibilitas strategi usulan program  
berdasarkan sumber daya manusia, material, 

machine, dan uang. 
3) Menilai kecukupan biaya untuk melaksanakan 

program. 

4) Menilai kesesuaian strategi program 
berdasarkan ktriteria. 
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c. Evaluasi proses 
Evaluasi proses difokuskan pada identifikasi 

proses pelaksanaan, keterlaksanaan program, 
dan informasi perbaikan program. Setiap 

kegiatan dalam prakerin akan dimonitor dan 
dicatat sehingga dapat diketahui hambatan-
hambatan yang ada.  

Kegiatan evaluator dalam evaluasi proses antara 
lain: 
1) Mewawancarai pemimpin program, pengguna 

program dan pihak yang terkait dengan 
program berkaitan dengan implementasi 

program. 
2) Merekam kejadian, masalah, biaya, dan alokasi 

yang digunakan selama pelaksanaan program. 

d. Evaluasi produk 
Tujuan evaluasi produk adalah untuk mengukur, 

mengimplementasikan dan memutuskan hasil 
yang telah dicapai oleh program yaitu apakah 
tujuan telah tercapai sesuai harapan. Evaluasi 

produk juga mengukur dampak dari pelaksanaan 
program dan mengukur kinerja sasaran program 
dengan standar/kriteria produk (Mulyatiningsih, 

2011:128-132). 
 

 Berdasarkan pendapat diatas,  kegiatan evaluasi 

model CIPP menganalisis konteks, input, proses, dan 

produk. Evaluasi konteks menganalisis latar 

belakang perlunya ada program, evaluasi konteks 

fokus pada visi, misi, dan tujuan dari program. 

Evaluasi input menganalisis penggunaan sumber 

daya dalam pencapaian tujuan. Evaluasi input 

mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber 
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daya bahan, alat, manusia, dan biaya untuk 

melaksanakan program. Evaluasi proses fokus pada 

pelaksanaan dan keterlaksanaan program, serta 

informasi perbaikan program. Evaluasi proses 

mengidentifikasi proses pelaksanaan, keterlaksanaan 

program, dan hambatan-hambatan yang ada selama 

pelaksanaan program. Evaluasi produk fokus pada 

ketercapaian program. 

    Evaluasi model CIPP digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam perencanaan, 

implementasi, dan pengembangan suatu program 

melalui evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi 

proses dan evaluasi produk. Selain itu, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini 

peneliti juga sependapat bahwa evaluasi CIPP juga 

memberikan penilaian tentang manfaat, dampak, 

dan keberlanjutan suatu program. 

 

2.3 Tinjauan Penelitian Yang Relevan 

   Putri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

Using Management by Objectives in Evaluating 

Industrial Training Program at Vocational High School. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kualitas program pelatihan industri dilihat dari 3 

aspek pengelolaan program yaitu: (1) perencanaan; 
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(2) implementasi; dan (3) hasil. Model penelitian 

adalah Management by Objectitves (MBO) dengan 

teknik pengambilan data wawancara.  Hasil 

penelitian: (1) peningkatan sinkronisasi kurikulum 

tercermin dalam program pembelajaran instruksional 

yang dirancang dengan baik bersama mitra industri; 

(2) pelaksanaan program pelatihan industri masih 

berbasis waktu belum berbasis kompetensi; (3) 

evaluasi hasil belajar peserta didik belum 

menerapkan kriteria kompetensi. 

 Yoto (2017)  dalam penelitiannya yang berjudul 

Vocational High School Cooperation with P.T. Astra 

Honda Motor to Prepare Skilled Labor in Industrie. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) 

perencanaan praktek kerja industri; (2) pelaksanaan 

praktek kerja industri; (3) faktor pendukung dan 

penghambat praktek kerja industri. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi 

kasus. Hasil penelitian menunjukkan kerjasama 

yang baik dalam proses prakerin, mulai dari 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi.  

         Sidik (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

Evaluation of Industrial Work Practice Program 

Competency of Motorcycle Enginering Expertise Based 

on CIPP Model. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mendeskripisikan efektifitas pelaksanaan prakerin. 

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif 

dengan model CIPP. Hasil penelitian menunjukkan 

komponen konteks menunjukkan kriteria 

memuaskan, komponen input menunjukkan kriteria 

memuaskan, komponen proses menunjukkan hasil 

baik, komponen produk  menunjukkan kriteria baik 

sehingga program prakerin masih bisa dilanjutkan 

dengan beberapa catatan untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan pada semua komponen. 

  Wisanti (2014) dalam penelitiannya yang 

berjudul Evaluasi Pelaksanaan Prakerin Dengan 

Model CIPP di SMK Islam Bustanul Ulum Pakusari 

Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kesesuaian pelaksanaan program prakerin 

dilihat dari konteks, input, proses dan produk. Hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa ditinjau dari 

konteks, perlu penyesuaian tujuan prakerin dengan 

kurikulum,  ditinjau dari aspek input, perlu adanya 

penyediaan modul mapel normatif adaptif selama 

pelaksanaan prakerin, ditinjau dari aspek proses 

menunjukkan bahwa prakerin sudah berjalan 

dengan baik, namun ada beberapa kendala yang 

harus diperhatikan agar pelaksanaan prakerin 

selanjutnya lebih baik, sedangkan dari aspek  
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produk,  nilai yang diperoleh peserta sudah diatas 

KKM.  

    Penelitian Suartika (2013) tentang Studi 

Evaluasi Pelaksanaan Prakerin dalam Kaitannya 

dengan PSG di SMK N 1 Susut. Penelitian ini 

bertujuan memberi gambaran tentang efektifitas 

pelaksanaan prakerin dalam kaitannya dengan PSG, 

penelitian bersifat evaluatif, dianalisis  dengan model 

CIPP. Pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa berdasarkan 

variabel konteks, variabel input, variabel  proses, dan 

variabel produk berkategori negatif. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari konteks, 

input, proses dan produk, pelaksanaan prakerin di 

SMK Negeri 1 Susut sangat tidak efektif.  

Dari beberapa penelitian diatas ada beberapa 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian saya ini 

antara lain: 
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Tabel 2.1 
Tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang 

relevan  dan penelitian yang dilakukan 
 

Tujuan Nama Peneliti 
1 Putri (2017)  

Tujuan  Mendeskripsikan kualitas 
program pelatihan industri 
dilihat dari 3 aspek 
pengelolaan program yaitu:  
perencanaan, implementasi, 
dan hasil. 

Tujuan :  
a.Mengevaluasi 

konteks 
penyelenggara
an program 
prakerin. 

b.Mengevaluasi 
input 
penyelenggara
an program 
prakerin. 

c.Mengevaluasi 
proses dan 
menemukan 
faktor-faktor 
pendukung 
dan 
penghambat 
dalam 
penyelenggara
an program 
prakerin. 

d.Mengevaluasi 
produk, 
manfaat, 
dampak, dan 
keberlanjutan 
penyelenggara
an program 
prakerin. 

 
 
 
 

Materi Praktik kerja industri 

Model dan 
teknik 
penelitian 

Management by Objectitves 
(MBO) dengan teknik 
pengambilan data 
wawancara 

Hasil (1) adanya sinkronisasi 
kurikulum, (2) pelaksanaan 
program masih berbasis 
waktu, (3) evaluasi hasil 
belajar peserta didik belum 
menerapkan kriteria 
kompetensi. 

2 Yoto dan Widiyanti (2017) 

Tujuan mendeskripsikan: (1) 
perencanaan prakerin, (2) 
pelaksanaan prakerin, (3) 

faktor pendukung dan 
penghambat prakerin 

Materi Praktik kerja industri 

Model dan 
teknik  

Pendekatan kualitatif. 
Teknik pengumpulan: 
wawancara, observasi, dan 
dokumen.  

Hasil Adanya kerjasama yang 
baik dalam proses prakerin, 
mulai dari perencanaan, 
implementasi, dan evaluasi.  
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3 Sidik, Billy & Entang 
(2017) 

Model : CIPP 

 Konteks 
menilai visi 
dan misi , 
tujuan, 
kurikulum, 
kebutuhan 
dan peluang, 
peserta 
prakerin                             

 Input menilai 
strategi, 
prosedur 
penempatan, 
penjadwalan, 
pengelolaan 
anggaran 

 Proses 
menilai 
identifikasi 
proses 
pelaksanaan, 
keterlaksanaa
n, kendala-
kendala dalam 
pelaksanaan 
prakerin. 

 Produk 
menilai hasil, 
manfaat, 
dampak, dan 
keberlanjutan 
program 
prakerin. 

 
Teknik 
pengumpulan 
data: 
Wawancara, 
observasi, studi 

Tujuan  Mendeskripsikan efektifitas 
pelaksanaan prakerin 

Materi Praktik Kerja Industri  

Model dan 
teknik 

penelitian 

Model CIPP 

 Konteks menilai tujuan, 

target, dan kebijakan 

 Input menilai 
perencanaan, metode, 
struktur organisasi, 
mekanisme, monitoring 
dan pengawasan, sdm, 
fasilitas dan anggaran. 

 Proses menilai proses 
mendapatkan lokasi, 
perjanjian kerjasama, 
pembekalan,  
penempatan, penyerahan, 
bimbingan, observasi, 
pengawasan, penilaian. 

 Produk menilai 
pencapaian tujuan, 
keuntungan dan dampak 
program prakerin 
Teknik pengumpulan 
data : observasi, 
wawancara, dokumentasi, 
FGD 

Hasil Komponen konteks 
menunjukkan kriteria 
memuaskan, komponen 
input menunjukkan kriteria 
memuaskan, komponen 
proses menunjukkan hasil 
baik,komponen produk  
menunjukkan kriteria baik 
sehingga program prakerin 
masih bisa dilanjutkan 
dengan beberapa catatan 
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untuk meningkatkan 
kualitas kegiatan pada 
semua komponen. 

dokumen 
 
Materi : 
Program 
prakerin 
Hasil yang 
diharapkan:  
Memberi 
rekomendasi 
bagi 
pelaksanaan 
program 
prakerin di 
waktu yang 
akan datang. 
 

4 Wisanti, Tifa, Sri Kantun 
& Sukidin (2014) 

Tujuan  Mengetahui tingkat 
kesesuaian pelaksanaan 

program prakerin dilihat 
dari konteks, input, proses 
dan produk.  

Materi Praktek kerja industri 

Model dan 
teknik 
penelitian 

Model CIPP 

 Kontek menilai 
kebutuhan, penetapan 
tujuan, sumber daya, 
peluang pelaksanaan 
prakerin. 

 Input menilai pendekatan 
dan material, hambatan 
kegiatan prakerin. 

 Proses menilai proses 
pelaksanaan, penilaian, 
komponen, tahapan dan 
manfaat pelaksanaan 
prakerin. 

 Produk menilai hasil 
pelaksanaan prakerin. 

Pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dan 
dokumen. Keabsahan 
temuan dicek dengan 
triangulasi data.  

Hasil Aspek konteks, perlu 
penyesuaian tujuan 
prakerin dengan 
kurikulum,  aspek input, 
perlu adanya penyediaan 
modul mapel normatif 
adaptif, aspek proses sudah 
berjalan dengan baik, 
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aspek  produk,  nilai yang 
diperoleh sudah diatas 
KKM 

5 Suartika (2013) 

Tujuan  memberi gambaran tentang 
efektifitas pelaksanaan 
program prakerin dalam 

kaitannya dengan PSG 

Materi Praktik kerja industri 

Model dan 
teknik 
penelitian 

Penelitian bersifat evaluatif,  
Analisis T-Skor 
Model CIPP:  

 Konteks menilai aspek 
perencanaan dan 
penyusunan program 
prakerin 

 Input menilai aspek 
pengorganisasian dan 
pelaksanaan 

 Proses menilai 
pengawasan dan 
evaluasi 

 Produk menilai 
penguasaan kompetensi 
dan kesiapan kerja. 

Pengumpulan data melalui 
wawancara mendalam, 
observasi, dokumentasi, dan 

kuesioner 

Hasil Pelaksanaan prakerin di 
SMKN 1 Susut ditinjau dari 
variabel konteks, input, 
proses, dan produk sangat 
tidak efektif. 

   

Berdasarkan hasil kelima peneliti diatas ada 2 

model evalusi yang dipakai yaitu MBO (Management 

by Objectitves)  dan CIPP. Sedangkan materi dalam 



39 
 

penelitian semua sama yaitu tentang program 

praktik kerja industri. 

    Penelitian yang akan dilakukan terhadap 

program prakerin di SMKN 3 ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya 

menggunakan model CIPP hanya mengevaluasi aspek 

konteks, aspek input, aspek proses dan aspek 

produk saja, maka dalam penelitian ini peneliti akan 

mengungkap lebih dalam mengenai faktor 

penghambat dan faktor pendukung serta berupaya 

mengidentifikasi dan mengakses dampak dan 

keberlanjutan program prakerin bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan sehingga dapat memberikan 

masukan bagi sekolah tentang pelaksanaan program 

prakerin dimasa yang akan datang. 

   Adapun substansi dari komponen CIPP dalam 

evaluasi program praktek kerja industri di SMKN 3 

Salatiga dirinci sebagai berikut: 

1. Evaluasi konteks 

Fokus evaluasi konteks meliputi: (1) visi dan misi; 

(2) tujuan prakerin; (3) identifikasi kebutuhan dan 

peluang dalam pelaksanaan prakerin; (4) peserta 

prakerin. Hasil evaluasi konteks akan digunakan 

untuk membantu menilai efektifitas dan signifikan 

program. 
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2. Evaluasi Input 

Fokus evaluasi input meliputi: (1) strategi 

pelaksanaan; (2) prosedur penempatan; (3) 

penjadwalan program, (4) pengelolaan anggaran. 

Evaluasi input akan memberikan gambaran 

mengenai aspek-aspek yang berperan dalam 

pelaksanaan program prakerin di SMK N 3 Salatiga 

3. Evaluasi Proses 

Fokus evaluasi proses meliputi: (1) proses dan 

prosedur pelaksanaan program prakerin; (2) 

keterlaksanaan program; (3) faktor pendukung dan 

penghambat dalam kegiatan prakerin. Evaluasi 

proses dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

kegiatan dilaksanakan, apakah sudah sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. 

4. Evaluasi Produk, fokus evaluasi produk meliputi: (1) 

Hasil capaian; (2) Manfaat program; (3) Dampak; (4) 

keberlanjutan setelah program dilaksanakan. 

Evaluasi produk dilakukan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan peserta prakerin serta manfaat, 

dampak, dan keberlanjutan setelah mengikuti 

prakerin. 
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Tabel 2.2 
Tabel CIPP untuk mengevaluasi program 

prakerin di SMK N 3 Salatiga 
 

Konteks Input Proses Produk 

1. Visi dan Misi  

2. Tujuan 

prakerin 

3. Kurikulum 

prakerin 
4. Kebutuhan 

dan peluang 

dalam 

pelaksanaan 

prakerin 
5. Peserta 

prakerin                             

1. Strategi 

pelaksanaa

n prakerin 

2. Prosedur 

penempata
n peserta 

didik 

3. Penjadwala

n program 

prakerin 
4. Pengelolaan 

anggaran 

1.Identifikasi 

proses 

pelaksanaan  

2.Keterlaksanaa

n program 
prakerin 

3.Faktor-faktor 

pendukung 

dan 

penghambat  

1. Hasil 

capaian 

2. Manfaat 

3. Dampak  

4. Keberlanjut
an  

 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara 

terhadap suatu obyek permasalahan. Penelitian ini 

difokuskan pada empat aspek  yaitu, evaluasi 

konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses dan 

evaluasi hasil/produk. Keempat aspek hasil 

penelitian tersebut selanjutnya dilakukan penilaian 

dan pertimbangan sehingga diketahui faktor-faktor 

yang menghambat pelaksanaan program Prakerin. 

Berikutnya berdasarkan evaluasi tersebut digunakan 

sebagai bahan acuan penyempurnaan pelaksanaan 

program Prakerin.  
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Kerangka berpikir dan alur sistem evaluasi Prakerin 

dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Aspek konteks : 

Mengevaluasi   

 visi dan misi, 

  tujuan prakerin,  

 kurikulum 

prakerin,  

 kebutuhan 

peluang dalam 

pelaksanaan 

prakerin,  

 peserta prakerin                             

 

Aspek Produk  

Mengevaluasi  

 Hasil capaian 

 Manfaat  

 Dampak  

 Keberlanjutan  

 

Aspek Proses : 
Mengevaluasi   

 proses 

pelaksanaan  

 keterlaksanaan 

program 

prakerin, 

  faktor 

penghambat 

 

Aspek Input : 

Mengevaluasi, 

 strategi 

pelaksanaan 

 prosedur 

penempatan 

peserta didik, 

  penjadwalan 

program, 

  pengelolaan 

anggaran 

 

Hasil Evaluasi 

Rekomendasi kepada 
pihak sekolah 

Program Praktek Kerja Industri  

di SMK N 3 Salatiga 

Evaluasi Model CIPP 
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