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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Profil Sekolah 

        SMK  Negeri 3 Salatiga merupakan SMK  Negeri 

termuda di Salatiga yang berdiri pada tanggal 21 Mei 

2007 yang dituangkan dalam surat keputusan 

operasional penyelenggaraan program keahlian No. 

420.5/1510 Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. 

Pada awalnya bernama SMKN 1 Tingkir tetapi pada 

tanggal 20 Juli 2007 berganti nama menjadi SMK  

Negeri 3 Salatiga yang berlokasi Jl. Ja’far Sodiq, 

Kalibening, Tingkir, Salatiga.  

 Sebagai SMK Negeri termuda di Salatiga, 

tentunya SMK  Negeri 3 Salatiga terus berbenah diri 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. SMK  

Negeri 3 Salatiga berusaha terus meningkatkan mutu 

dan pelayanan untuk dapat menciptakan lulusan 

yang memiliki kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial agar dapat bersaing dan diterima 

oleh pasar kerja lokal maupun global.  
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1.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan  

1. Visi 

Menyelenggarakan pendidikan yang 

berkarakter SMART (Sejahtera, Mandiri, 

Bermartabat) untuk menghasilkan tamatan 

berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan 

yang siap bersaing di era global 

2. Misi Sekolah 

1) Menyelenggarakan sekolah yang 

mendasarkan nilai-nilai religius untuk 

menumbuhkan akhlak mulia dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

2) Menciptakan lingkungan sekolah yang indah, 

bersih, tertata dan nyaman.  

3) Menyiapkan tamatan yang mengedepankan 

soft skills dan hard skills yang mampu 

bersaing di era global. 

4)  Menyelenggarakan pendidikan yang disiplin, 

terbuka dan akuntabel.  

3. Tujuan Sekolah 

     Tujuan SMK  Negeri 3 Salatiga yang 

tertuang dalam KTSP adalah mempersiapkan 

lulusan yang cerdas berkualitas, mandiri dan 

berpotensi. 
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1.1.2 Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan 

Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan SMK  Negeri 

3  tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 111 orang. 

Terdiri atas guru 49 PNS dan 39 Non PNS, karyawan 

3 PNS dan 20 non PNS. Guru PNS yang sudah 

bersertifikasi sebanyak 24 orang. Semua guru di 

SMK  Negeri I 3 Salatiga sudah berkualifikasi S1 

sedangkan yang sudah berkualifikasi S2 ada empat 

orang. 

 

1.1.3 Data Peserta Didik dan Rombongan Belajar 

 Dalam perkembangannya yang hampir 

menginjak usia 11 tahun, saat ini SMK  Negeri 3 

Salatiga telah mengalami kemajuan yang cukup 

pesat, dari jumlah peserta didik yang diawal 

berdirinya tahun 2007 sebanyak 62 peserta didik, 

sekarang ditahun pelajaran 2017/2018 jumlah 

peserta didik telah mencapai 1307 peserta didik. 

Secara keseluruhan rombongan belajar di SMK  

Negeri 3 Salatiga ada 39 kelas dengan komposisi 

masing-masing kelas 13 rombel yang terbagi dalam 

enam jurusan yaitu Teknik Ototronika, Teknik 

Sepeda Motor, Teknik Mekatronika, Teknik Welding, 

ATPH, dan Teknik Geomatika.  
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4.2   Hasil Penelitian 

     Dalam hasil penelitian ini disajikan aspek 

konteks, aspek input, aspek proses, dan aspek 

produk evaluasi program praktik kerja industri di 

SMK  Negeri 3 Salatiga. 

4.2.1 Aspek konteks program praktik kerja industri  

Praktik kerja industri merupakan program yang 

wajib diikuti oleh semua peserta didik SMK sebagai 

bagian dari kurikulum SMK. Adapun aspek konteks 

program prakerin di SMKN 3 salatiga meliputi visi 

dan misi, tujuan prakerin, kurikulum prakerin, 

identifikasi kebutuhan dan peluang dalam 

pelaksanaan prakerin, dan peserta prakerin.      

 Berkaitan dengan visi dan misi sebagai arah 

yang akan menjadi tujuan sekolah, maka visi dan 

misi sekolah harus dijabarkan dalam perumusan 

kompetensi lulusan sehingga dapat mencapai tujuan 

dari sekolah. 

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Sekolah:  

 “Penjabaran visi dan misi sekolah dalam 

perumusan kompetensi lulusan dilakukan dengan 

menuangkan kompetensi lulusan sebagai bagian 
dari kurikulum yang termuat dalam Rencana 

Strategis (Renstra), yang selanjutnya dijabarkan 

dalam Rencana Kerja Sekolah  (RKS), dan dirinci 

lagi dalam penjabaran RKAS yang disesuaikan 

dengan skala prioritas”. 
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Senada dengan hasil wawancara tersebut,  Waka 

Kurikulum mengungkapkan: 

“Visi dan misi sekolah dijabarkan dalam 

perumusan kompetensi melalui Renstra yang 

berujung penjabaran program dalam RKAS”. 
 

Hasil studi dokumen kompetensi lulusan 

sekolah, program sekolah, dan RKAS juga 

menguatkan keterangan dari narasumber bahwa visi 

dan misi sekolah telah dijabarkan dalam perumusan 

kompetensi lulusan sekolah. 

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang cerdas 

berkualitas, mandiri dan berpotensi, SMKN 3 

Salatiga memiliki beberapa program yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja 

nyata yaitu program kunjungan industri dan 

program prakerin. Prakerin merupakan program 

yang termasuk dalam kurikulum SMK dan setiap 

peserta didik wajib untuk melaksanakan program 

prakerin. Prakerin dimaksudkan untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai 

kompetensinya dengan bekerja secara langsung di 

dunia kerja nyata. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Kepala Sekolah bahwa : 

“Tujuan dari prakerin adalah untuk meningkatkan 
kompetensi profesional maupun sosial, melatih 

kedisiplinan, sikap tanggung jawab,  sikap mental, 

dan etika yang baik sehingga siswa siap untuk 

terjun didunia kerja sesungguhya”. 
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Senada dengan hal itu, Waka Kurikulum juga 

mengungkapkan: 

“Tujuan prakerin antara lain (1) Memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik, (2) 
Menanamkan etos kerja pada peserta didik dalam 

rangka mempersiapkan peserta didik memasuki 

dunia kerja, (3) mengenalkan budaya kerja di 

industri pada peserta didik, (4) mengaktualisasikan 

aktivitas pembelajaran yang terpadu antara SMK 
dengan DU/DI”. 

 

Hasil studi dokumen panduan penulisan 

laporan prakerin juga menguatkan keterangan dari 

narasumber bahwa tujuan dari prakerin di SMK  

Negeri 3 Salatiga yaitu: (1) memenuhi kewajiban 

sebagai pelajar sesuai dengan program keahlian; (2) 

meningkatkan kemampuan siswa sebagai bekal 

untuk memasuki lapangan kerja setelah lulus nanti; 

(3) mempunyai gambaran sistem kerja dalam suatu 

perusahaan; (4) melatih kemampuan yang tidak 

diperoleh disekolah; (5) menghasilkan tamatan yang 

siap kerja. 

  Kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan 

pembelajaran, demikian juga prakerin sebagai bagian 

dari program sekolah tentunya dilaksanakan dengan 

mengacu kurikulum yang ada. Sudah menjadi tugas 

bagi Tim Pengembang kurikulum untuk 

mensikronkan antara kurikulum sekolah dengan 
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kompetensi yang dibutuhkan DU/DI. Berkaitan 

dengan kurikulum ini Waka Kurikulum 

mengungkapkan: 

“Saat ini SMKN 3 dalam penyelenggaraan 

pembelajarannya menggunakan Kurikulum 2013 

dan analisis penilaian hasil capaian telah 

dilakukan, setelah selesai prakerin, dari Pokja 
Prakerin melaksanakan analisis kompetensi yang 

sesuai dengan KI/KD pada kurikulum sehingga 

pihak sekolah bisa menempatkan peserta didik 

prakerin sesuai kompetensinya. Pencapaian 

kompetensi hasil pembelajaran juga dianalisis 

untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran 
berikutnya sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai”. 

 

Selanjutnya Waka Kurikulum menambahkan: 

“Pemetaan terhadap DU/DI yang digunakan 

sebagai tempat prakerin dilakukan dengan cara 
menginvetarisir DU/DI yang memiliki jenis 

pekerjaan sama dengan kompetensi jurusan di 

SMKN 3 yaitu ototronika, teknik sepeda motor, 

mekatronika, pengelasan, geomatika dan ATPH”. 

 
Lebih lanjut Waka Kurikulum mengungkapkan: 

“Ya. Dalam menyusun kurikulum tentang 

prakerin kami melibatkan DU/DI. Keterlibatan ini 
tidak hanya sebatas dalam penyusunan 

kurikulum/sinkronisasi kurikulum saja akan 

tetapi juga meliputi orientasi peserta didik, 

magang guru, dan pemasaran tamatan. 

Contohnya kerjasama teknik mekatronika dengan 

PT. Damatex”.   

 

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Pokja Prakerin: 
 

“Kami melakukan analisis kompetensi 

berdasarkan pekerjaan yang ada di DU/DI, 

dengan demikian kami dapat menempatkan 
peserta didik prakerin sesuai kompetensinya”. 
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Lebih lanjut Ketua Pokja Prakerin menambahkan: 
“Pemetaan terhadap DU/DI dilakukan agar siswa 
melakukan prakerin di tempat yang sesuai 

dengan kompetensinya. Pemetaan ini dilakukan 

dengan menginventarisir DU/DI yang relevan 

dengan kompetensi yang ada di SMKN 3, 

meskipun ketika dilapangan ketika siswa sudah 

sampai di tempat prakerin pekerjaan yang 
diberikan kepada siswa tidak sesuai dengan 

kompetensinya, tapi kita selalu menempatkan 

siswa sesuai jurusannya”. 

 

Hasil studi dokumen Buku KTSP juga 

menguatkan pendapat dari nara sumber bahwa SMK  

Negeri 3 Salatiga menggunakan Kurikulum 2013 

dalam pelaksanaan proses pembelajarannya telah 

melakukan analisis terhadap pencapaian kompetensi 

sehingga sekolah dapat menempatkan peserta didik 

sesuai kompetensinya, tetapi perlu juga dipahami 

bahwa tidak semua peserta didik di tempat prakerin 

akan melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya 

karena ini tergantung pada kebijakan di tempat 

prakerin. Dalam penyusunan kurikulum, SMK Negeri 

3 Salatiga telah melibatkan DU/DI sehingga 

diharapkan ada link and match antara kurikulum 

sekolah dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI. 

 Agar kegiatan prakerin dapat berjalan lancar 

dan  mencapai tujuan, maka sebelum  program 

prakerin perlu direncanakan dengan baik. Proses 

perencanaan dimulai dengan melakukan identifikasi 
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kebutuhan dan peluang. Ketua Pokja Prakerin 

mengungkapkan: 

“Selama ini kami selalu menjalin kerjasama yang 

baik dengan DU/DI yang relevan dengan 

kompetensi di SMK  Negeri 3 Salatiga”.  

 

Lebih lanjut Ketua Pokja Prakerin mengungkapkan: 
Hal ini kami lakukan karena program prakerin ini 

merupakan kegiatan rutin yang selalu kami 
selenggarakan setiap tahun, sehingga dengan 

kerjasama yang baik kami berharap setiap tahun 

kami dapat menempatkan siswa prakerin di 

DU/DI tersebut setiap tahun, meskipun demikian 

kami selalu mengevaluasi kembali layak tidaknya 

DU/DI tersebut untuk digunakan sebagai tempat 
prakerin lagi tahun berikutnya”. 

 

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan program 

prakerin ada beberapa persiapan yang dilakukan 

seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pokja Prakerin: 

“Persiapan sebelum pelaksanaan prakerin (1) 

Membentuk Tim Panitia Prakerin, (2) Tim 
Prakerin akan menyiapkan semua admisnistrasi 

yang berkaitan dengan kegiatan prakerin, (3) 

mencari dan mendata DU/DI yang akan 

digunakan sebagai tempat prakerin, (4) mendata 

peserta didik yang ikut prakerin, (5) memberikan 

bimbingan teknis kepada siswa dan guru 
pembimbing”. 

 

Hasil studi dokumen Panduan Prakerin SMK Negeri 3 

Sekolah menguatkan pendapat dari nara sumber 

pelaksanaan prakerin telah dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan. 

 Prakerin diikuti oleh peserta didik kelas XI, 

sebagaimana Ketua Pokja Prakerin mengungkapkan: 
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“Prakerin diikuti oleh semua siswa kelas XI dan 

syarat bagi peserta didik untuk dapat ikut 

prakerin adalah telah menuntaskan mata 
pelajaran pada semester sebelumnya dan juga 

kredit poinnya maksimal 10”. 

 
Senada dengan yang diungkapkan oleh peserta didik: 

“Saya ikut prakerin ketika kelas XI dan waktu itu 
disampaikan untuk ikut prakerin semua mapel 

harus tuntas dan jumlah poin ≤ 10”. 

 
Hasil studi dokumen Daftar Peserta Prakerin 

Panduan  Prakerin  juga menguatkan pendapat dari 

nara sumber bahwa jumlah peserta prakerin pada 

tahun 2017 sebanyak 471 peserta didik kelas XI 

yang terbagi dalama 6 jurusan yaitu mekatronika, 

ototronika, pengelasan, TSM, geomatika, dan ATPH. 

Dan sesuai yang tercantum dalam panduan 

pelaksanaan program prakerin SMK  Negeri 3 

Salatiga yang menyatakan peserta didik boleh 

melaksanakan prakerin jika sudah menuntaskan 

semua nilai pada semester sebelumnya. 

 

4.2.2 Aspek Input program praktik kerja industri  

Aspek input mencakup: (1) Strategi 

pelaksanaan prakerin, (2) Prosedur penempatan 

peserta didik, (3) Penjadwalan program prakerin, (4) 

Pengelolaan anggaran. Sebelum kegiatan prakerin 

dilaksanakan, telah dirancang prosedur agar 

kegiatan prakerin berjalan dengan lancar, hal ini 
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diungkapkan oleh Ketua Pokja Prakerin yang 

menyatakan bahwa: 

“Prosedur pelaksanaan prakerin diawali dengan 

penentuan jadwal pelaksanaan prakerin oleh 
sekolah, selanjutnya dilakukan pendataan  partner 

industri (DU/DI)/ tempat Prakerin. Dalam hal ini 

siswa diperbolehkan untuk memilih tempat 
prakerin sendiri dengan persetujuan sekolah, 

langkah selanjutnya siswa diserahkan ke DU/DI 

oleh guru pembimbing, berikutnya dilakukan 

monitoring oleh guru pembimbing secara berkala, 

setelah selesai batas waktu pelaksanaan prakerin, 

siswa dijemput oleh guru pembimbing dilanjutkan 
dengan penyusunan laporan prakerin untuk 

selanjutnya dilaksanakan ujian laporan prakerin”. 

 
Sebagaimana juga diungkapkan oleh guru produktif 

sekaligus guru pembimbing : 

“Jadwal prakerin ditentukan oleh sekolah dan 

dilaksanakan pada semester ke 4. Lama prakerin 3 
bulan tetapi ada juga yang melaksanakan lebih 

dari 3 bulan tergantung permintaan DU/DI. Untuk 

DU/DI  mana yang dipakai, sekolah mendata 

terlebih dahulu namun tidak tertutup 

kemungkinan bagi siswa untuk memilih dan 
menentukan lokasi sendiri tentunya sesuai dengan 

persetujuan sekolah. berikutnya guru pembimbing 

menyerahkan siswa kepada pihak DU/DI dan 

pembimbing akan melakukan monitoring secara 

periodik biasanya 1 bulan sekali. Setelah selesai 

waktunya, guru pembimbing akan menjemput 
siswa dan dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan 

laporan prakerin untuk diuji oleh Tim Prakerin”. 

 
Hasil studi dokumen Panduan Prakerin menguatkan 

keterangan dari nara sumber bahwa prosedur 

pelaksanaan prakerin meliputi: (1) Penentuan jadwal  

pelaksanaan Prakerin; (2) Pencarian DU/DI; (3) 
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Peserta didik diperbolehkan untuk menentukan 

tempat prakerin sendiri dengan persetujuan sekolah; 

(4) Penempatan peserta didik ke DU/DI dan 

Pembimbingan; (5) Monitoring peserta didik Prakerin; 

(6) Penjemputan Peserta didik; (7)   Pembuatan 

laporan Prakerin oleh peserta didik; (8) Ujian laporan 

Prakerin oleh peserta didik. 

         Berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan prakerin tentunya tidak bisa lepas dari 

peranan dan kerja sama berbagai pihak yang 

berkaitan, dalam hal ini dikemukakan oleh Ketua 

Pokja Prakerin: 

“Kegiatan prakerin merupakan program yang 

melibatkan berbagai pihak meliputi Kepala 

Sekolah, Tim Pokja Prakerin, Tim Hub In, Tim 
Kepeserta didikan, Tim Kurikulum, Guru 

Pembimbing, Guru Produktif, DU/DI, dan peserta 

didik”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh guru pembimbing: 

“Ketika siswa melaksanakan prakerin, banyak 

mendapat bimbingan dan bantuan dari instruktur 
dan guru pembimbing juga melakukan 

monitoring, setelah selesai kegiatan prakerin, 

siswa kembali kesekolah untuk menyusun 

laporan yang selanjutnya akan diuji oleh guru”.  

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 

Pokja Prakerin yang diperkuat oleh guru pembimbing 

dan divalidasi dengan SK Panitia prakerin diperoleh 

keterangan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam 
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prakerin yaitu Kepala Sekolah, Tim Pokja Prakerin, 

Tim Kesiswaan, Tim Kurikulum, Guru Pembimbing, 

Guru Produktif, DU/DI, dan peserta didik. 

Mengenai prosedur penempatan peserta didik di 

DU/DI, Ketua Pokja Prakerin menjelaskan : 

“Memang sekolah menentukan  DU/DI yang 

digunakan sebagai tempat prakerin, namun siswa 

diperbolehkan untuk memilih dan mencari sendiri 

DU/DI yang akan digunakan sebagai tempat 

prakerin tentunya dengan persetujuan sekolah, 
sedangkan bagi siswa yang tidak bisa mencari 

tempat prakerin akan dicarikan oleh sekolah”. 

 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh guru  

pembimbing yang menyatakan: 

“Siswa ada yang mencari tempat prakerin sendiri 

dan ada juga yang dicarikan oleh pihak sekolah”. 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh peserta didik: 

“Saya mencari sendiri tempat prakerinnya, tetapi 
teman saya ada juga yang dicarikan oleh sekolah 

karena dia kesulitan mencari tempat prakerin 

sendiri”. 

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 

Pokja Prakerin yang diperkuat oleh guru pembimbing 

dan peserta didik diperoleh keterangan bahwa dalam 

menempatkan peserta didik di DU/DI, peserta didik 

diperbolehkan untuk memilih sendiri DU/DI sebagai 

tempat magang sedangkan bagi yang tidak mencari 

sendiri akan dicarikan oleh pihak sekolah. 
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 Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan 

prakerin dilakukan juga pembekalan baik terhadap 

guru pembimbing dan juga peserta didik. Seperti 

diungkapkan oleh Ketua Pokja Prakerin: 

“Sebelum pelaksanaan prakerin, sudah diberikan 

pembekalan terhadap guru pembimbing dan juga 

terhadap siswa. Adapun materi pembekalan untuk 

guru pembimbing antara lain tentang tata cara 

penyerahan, monitoring, pembimbingan, dan 
komunikasi dengan DU/DI. Sedangkan untuk 

materi untuk peserta didik antara lain cara 

pengisian jurnal, cara penulisan dan penyusunan 

laporan, keselamatan kerja, budaya kerja, Team 

Work, dan caracter building”. 

 

Senada diungkapkan oleh guru pembimbing: 
“Ada. Materi pembekalan berisi penjelasan 

tentang waktu penyerahan, monitoring, pelaporan 

prakerin, dan pembagian siswa yang dibimbing”. 

 
Informasi dari peserta didik juga sama: 

“Ada pembekalan sebelum berangkat prakerin 

dengan materi antara lain keselamatan kerja, 

cara mengisi jurnal, cara membuat laporan, 

budaya kerja di perusahaan, dan bagaimana kita 

agar bisa bekerja sama dengaan baik dalam 

sebuah Tim. Bahkan sebelum berangkat prakerin 
kita juga harus mengikuti Bintal”. 

 

Pembekalan dilakukan dengan tujuan untuk 

mempersiapkan baik fisik maupun mental peserta 

didik agar siap dengan segala masalah yang dihadapi 

di dunia kerja sesungguhnya. Dengan adanya 

pembekalan diharapkan peserta didik dapat 

memahami kondisi di lapangan adapun pembekalan 

terhadap guru pembimbing dimaksudkan agar guru 
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pembimbing tahu persis siapa saja peserta didik 

yang menjadi bimbingannya dan juga tahu jadwal 

pelaksanaan prakerin.  

Mengenai kriteria DU/DI yang dipakai sebagai 

tempat prakerin, Ketua Pokja Prakerin 

mengungkapkan: 

“Siswa boleh mencari tempat prakerin sendiri, 

meskipun demikian tentunya tempat prakerin 

harus sesuai kriteria yang ditetapkan oleh sekolah 

mengenai jumlah karyawan minimal 3 orang, 

volume kerja tinggi, dan juga jenis pekerjaan harus 

sesuai dengan kompetensi. Tetapi sekolah juga 
akan mencari dan menentukan tempat prakerin 

bagi peserta didik yang tidak mencari tempat 

prakerin sendiri”. 

 
Senada dengan pernyataan ini, guru pembimbing 
mengungkapkan: 

 “DU/DI yang digunakan sebagai tempat prakerin 
dipilih dengan berbagai pertimbangan antara lain 

bidang usahanya dan fasilitas sesuai kompetensi 

siswa”. 

 

Pimpinan CV. Tripola Jaya mengungkapkan: 
 “Kami merupakan perusahaan rekanan PT. PLN 

yang bergerak dibidang pemasangan instlasi 

jaringan listrik area Salatiga, Ambarawa, dan 

Ungaran dengan jumlah karyawan 40 orang”. 

 

Berdasarkan wawancara dari narasumber yang 

divalidasi oleh Pimpinan CV. Tripola Jaya diperoleh 

keterangan bahwa kriteria untuk menentukan 

DU/DI sebagai tempat prakerin adalah:   1) Jumlah 

karyawan minimal 3 orang, 2) volume kerja tinggi, 3) 
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bidang usaha sesuai kompetensi, dan 4) memiliki 

fasilitas sesuai kompetensi peserta didik. 

 Mengenai jadwal pelaksanaan prakerin, Ketua 

Pokja Prakerin mengungkapkan: 

“Prakerin dilaksanakan saat peserta didik kelas XI 

disemester genap. Hal ini dimaksudkan agar 

peserta didik memiliki bekal yang cukup untuk 

melakukan kerja di lapangan kerja”. 

  

Selanjutnya peserta didik mengungkapkan: 

“Kami melaksanakan prakerin saat kami kelas XI semester 2” 

 

Hasil studi dokumen proposal pelaksanaan 

prakerin dan surat tugas pembimbing menguatkan 

pendapat dari nara sumber bahwa prakerin 

dilaksanakan di kelas XI semester genap sesuai 

dengan yang tercantum dalam kurikulum.  

Pola pelaksanaan prakerin di SMK  Negeri 3 

Salatiga menggunakan sistem block release seperti 

diungkapkan oleh Ketua Pokja Prakerin: 

“Prakerin dilaksanakan selama 3 bulan dimana 
peserta didik secara penuh 3 bulan itu 

melaksanakan kegiatan Praktik di DU/DI dengan 

mengikuti jam kerja sesuai yang ditentukan oleh 

tempatnya prakerin”. 

 

Senada dengan hal itu peserta didik 

mengungkapkan: 

“Kami melaksanakan prakerin selama 3 bulan 

yaitu tanggal 16 Januari 2017 sampai tanggal 15 
April 2017”. 
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Hasil studi dokumen laporan pelaksanaan 

prakerin dan surat tugas pembimbing menguatkan 

pendapat dari nara sumber bahwa prakerin di SMK  

Negeri 3 Salatiga menggunakan pola Block Release 

yaitu selama 3 bulan peserta didik melakukan 

kegiatan belajar ditempat prakerin. 

Untuk masalah dana prakerin diperoleh dari dana 

BOS sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Pokja 

Prakerin: 

“Untuk membiayai kegiatan prakerin diperoleh 
dana dari BOS yang digunakan untuk 

membiayai antara lain administrasi, biaya 

transportasi penyerahan, monitoring, penarikan, 

ujian dan sebagainya, namun kalau dilihat dari 

masalah ketercukupannya, jelas masih kurang 
tapi ya dicukup-cukupkan”. 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah yang 

menyatakan bahwa: 

“Program prakerin dibiayai oleh sekolah 

menggunakan dana BOS yang digunakan untuk 

kegiatan operasional kegiatan prakerin”. 

Hasil studi dokumen RKAS menguatkan pendapat 

dari nara sumber bahwa dana bos yang digunakan 

untuk membiayai penggandaan jurnal dan ATK, 

kegiatan pra prakerin, transport monitoring, cendera 

mata, pembimbingan, pengujian laporan, dan 

pembuatan sertifikat prakerin. 
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4.2.3 Aspek proses program praktik kerja industri  

Aspek proses mencakup: (1) Identifikasi proses 

pelaksanaan yang meliputi mencakup kesiapan 

panitia program prakerin, pelaksanaan monitoring 

oleh guru pembimbing, dan penggunaaan sarana 

prasarana; (2) Keterlaksanaan program prakerin yang 

mencakup pelaksanaan prakerin, kedisiplinan 

peserta didik, partisipasi dan keaktifan peserta didik, 

dan langkah yang diambil panitia ketika ada 

masalah, (3) faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan program prakerin di SMK  Negeri 

3 Salatiga. 

Identifikasi proses pelaksanaan prakerin 

diawali dari kesiapan panitia. Dalam pelaksanaan 

prakerin, kesiapan panitia bisa dikatakan sudah 

baik, hal ini dapat diketahui dari sedikitnya 

permasalahan yang muncul selama kegiatan 

prakerin berlangsung. Panitia prakerin sudah 

dibentuk sebulan sebelum penerjunan peserta didik 

di DU/DI. Panitia akan melakukan tugasnya masing-

masing sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah 

Kerja.  

Sebagaimana disampaikan oleh Waka Kurikulum: 

“Program Prakerin merupakan program yang 

menjadi bagian kurikulum sehingga 

pelaksanaannyapun juga sudah diprogramkan 
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sejak awal tahun ajaran baru. Dalam hal ini 

prakerin berada dibawah koordinasi Tim Hub In 

yaitu Pokja Prakerin. Dalam pelaksanaannya 
dibentuk panitia yang akan menangani program 

prakerin mulai dari perencanaan sampai penilaian 

sehingga semua pihak yang terlibat dalam prakerin 

sudah memahami tugas-masing”. 

 

Senada dengan hal diatas juga dikemukakan oleh 

Ketua Pokja Prakerin: 

“Sekolah sudah menyiapkan program prakerin 

dengan sangat baik karena sudah menjadi agenda 

rutin setiap tahun sehingga program prakerin 

sudah terprogram dengan jelas dalam program 
kerja. Termasuk semua pihak yang terlibat dalam 

prakerin sudah memahami tugas masing-masing”. 

 
Lebih lanjut Ketua Pokja Prakerin menambahkan:  

 
“Surat Perintah Kerja berisi susunan panitia 

prakerin beserta uraian tugas masing-masing. 

Panitia inilah yang akan menyiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksnaan 
prakerin. 

 

 Hasil studi dokumen SK Panitia Prakerin 

menguatkan pendapat dari nara sumber bahwa 

pelaksanaan prakerin dimulai dari tahap 

pembentukan panitia. Kepanitiaan dibentuk dengan 

tujuan agar program prakerin berjalan mudah dan  

lancar. Kesiapan panitia akan sangat mempengaruhi 

berhasil tidak suatu kegiatan berjalan. Hal ini 

dikarenakan panitia yang akan menyiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan program prakerin. 
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Persiapan panitia dimulai dengan menyiapkan 

perangkat administrasi prakerin antara lain surat 

permohonan/pengantar peserta didik ke DU/DI, 

buku panduan prakerin, jurnal prakerin bagi peserta 

prakerin dan buku monitoring. 

 Tahap berikutnya adalah pemetaan terhadap 

DU/DI yang digunakan sebagai tempat untuk 

prakerin. Pemetaan ini diakukan dengan mendata 

yang semua DU/DI yang ada diwilayah Salatiga dan 

sekitarnya yang memiliki bidang usaha sama dengan 

kompetensi yang di SMK  Negeri 3 Salatiga. DU/DI 

yang akan digunakan sebagai tempat prakerin 

tentunya dipilih berdasarkan kriteria tertentu antara 

lain relevan dengan jurusan di SMK  Negeri 3, 

memiliki karyawan minimal 3 orang dan volume 

kerja cukup tinggi. 

 Tahap berikutnya adalah mengirimkan surat 

permohonan kepada DU/DI,  mengingat begitu 

banyak SMK di Salatiga dan sekitarnya sehingga 

pada saat bersamaan akan banyak pula peserta didik 

dari sekolah lain. Setelah menerima jawaban 

kesediaan DU/DI untuk menerima peserta didik 

prakerin barulah dilakukan penyerahan peserta 

prakerin ke sekolah yang dituju.  
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 Tahap terakhir adalah pemetaan peserta didik 

berkaitan lokasi penempatan. Hal ini perlu dilakukan 

agar tidak terjadi penumpukan peserta di lokasi 

tertentu. Dalam melakukan penempatan ini 

didasarkan pada jarak DU/DI dengan tempat tinggal 

dan juga disesuaikan dengan kompetensi 

keahliannya. Penempatan ini didasarkan pada 

kesediaan DU/DI dalam menerima jumlah peserta 

didik di tempatnya.  

Berkaitan dengan monitoring yang dilakukan 

oleh guru pembimbing, jadwal monitoring dilakukan 

guru pembimbing berdasarkan jadwal yang telah 

ditetapkan sekolah kecuali ada hal-hal kejadian 

khusus. Meskipun demikian tidak tertutup  

kemungkinan bagi pembimbing untuk melakukan 

monitoring diluar jadwal yang ada. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Pokja 

Prakerin: 

“Sesuai dengan panduan yang ada, guru 

pembimbing datang ke lokasi prakerin minimal 3 

kali, itu minimal berarti bisa saja datang lebih 

dari 3 kali, tergantung kebutuhan. Adapun yang 

dimonitoring meliputi kedisiplinan siswa serta 
permasalahan lain yanag terjadi selama 

pelaksanaan prakerin”. 

 

Hal senada diungkapkan oleh guru pembimbing: 

 “Selama 3 bulan pelaksanaan prakerin, saya 

datang ke tempat prakerin 3 kali yaitu saat 
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penyerahan, monitoring, dan penarikan. Jadi bisa 

dibilang monitoring dilaksanakan hanya 1 kali. 

Meskipun demikian saya juga selalu 
berkomunikasi dengan DU/DI untuk mengecek 

kondisi peserta didik. Dan saat monitoring saya 

menanyakan masalah kehadiran siswa, pekerjaan 

apa saja yang telah dilakukan siswa, dan juga 

ada tidaknya kendala ditempat prakerin”. 

 
Hal senada diungkapkan oleh Pimpinan CV Tripola Jaya: 

“Guru pembimbing datang ke tempat kami hanya 

3 kali yaitu saat peneyerahan, saat monitoring, 

dan saat penarikan siswa. Padahal kami 
sebenarnya berharap kalau guru lebih sering 

kesini dan ada perhatian kepada siswa sehingga 

siswanya bisa bersemangat”. 

 

Hasil studi dokumen bukti monitoring dan 

laporan hasil monitoring menguatkan pendapat dari 

nara sumber bahwa monitoring hanya dilakukan 

satu kali dan ini tidak menyalahi aturan karena 

berdasarkan panduan yang ada ditetapkan minimal 

3 kali guru pembimbing selama 3 bulan peserta didik 

prakerin, guru pembimbing 3 kali datang ke lokasi 

yang pertama untuk penyerahan, yang kedua 

monitoring dan yang ketiga penarikan. Monitoring 

dilakukan untuk melihat kondisi dan pekerjaan yang 

peserta prakerin melalui jurnal yang diisi oleh 

peserta didik sebagaimana telah ditetapkan sekolah 

berdasarkan pencapaian kompetensi keahliannya. 

Dalam monitoring  guru pembimbing juga akan 
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melihat tingkat kehadiran dan keaktifan serta 

partisipasi peserta selama di DU/DI.  

 Peralatan Praktik yang dimilki SMK  Negeri 3 

Salatiga bisa dikatakan masih kurang di semua 

jurusan. Hal ini bisa terlihat dari jumlah peralatan 

yang tidak sebanding dengan jumlah peserta didik 

yang ada. Sedangkan penggunaan sarana prasarana 

ditempat DU/DI meskipun lengkap, terkadang 

peserta didik tidak diberi kesempatan untuk 

menggunakannya dengan berbagai alasan 

sebagaimana diungkapkan oleh guru pembimbing: 

”Sering siswa hanya diberi pekerjaan yang 

ringan-ringan saja di tempat prakerin, hal ini 
dikarenakan antara lain DU/DI belum 

sepenuhnya percaya akan kemampuan peserta 

didik dalam melakukan pekerjaan yang 

dianggap berat, juga dikarenakan untuk 

menjaga kepercayaan pelanggan”. 

  

Senada dengan hal tersebut, peserta didik 

mengungkapkan: 

“Ditempat prakerin saya hanya melakukan 
pekerjaaan mencatat keluar masuknya barang 

digudang, padahal saya jurusan mekatronika 

yang seharusnya menangani mesin industri, 

tetapi dengan alasan safety saya diberi pekerjaan 

yang tidak ada sangkut pautnya dengan dengan 

mesin”. 

 

Hasil studi dokumen inventaris peralatan dan 

observasi lapangan menguatkan pendapat dari nara 

sumber bahwa sarana prasarana yang dimiliki SMKN 
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3 Salatiga belum memadai dan sarana prasarana 

yang ada di DU/DI belum sepenuhnya digunakan 

secara maksimal yang dikarenakan ada sebagian 

DU/DI yang belum mempercayakan peserta prakerin 

untuk bekerja dengan menggunakan fasilitas atau 

peralatan yang ada. 

Keterlaksanaan program prakerin meliputi: (1) 

Pelaksanaan prakerin, (2) Kedisiplinan peserta didik 

selama kegiatan prakerin, (3) Partisipasi dan 

keaktifan peserta didik, (4) Langkah yang diambil 

pembimbing jika peserta didik bermasalah ditempat 

prakerin. Keterlaksanaan program prakerin dapat 

dilihat dari bagaimana pelaksanaan prakerin oleh 

peserta didik selama di DU/DI, dalam hal ini Ketua 

Pokja Prakerin juga mengungkapkan: 

“Prakerin relatif telah berjalan dengan baik dan 

lancar, memang masih ada beberapa peserta 

didik yang bermasalah misalnya kedisiplinan, 

atau siswa tidak betah trus tidak mau berangkat 
lagi ketempat prakerin atau siswa diberi 

pekerjaan yang tidak sesuai kompetensinya, atau 

kecelakaan kerja, tetapi semua itu masih bisa 

dikomunikasikan dengan baik antara sekolah, 

peserta didik, dan pihak DU/DI“. 

 

Senada dengan hal itu, guru pembimbing juga 

mengungkapkan: 

“Sudah  baik, siswa bisa membuat laporan dari 

kegiatan yang dilakukannya selama prakerin”. 
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Hasil studi dokumen jurnal kegiatan dan daftar 

nilai prakerin menguatkan pendapat dari nara 

sumber bahwa nilai peserta didik yang sebagian 

besar sudah diatas KKM yang artinya selama 

melaksanakan program prakerin di DU/DI, peserta 

didik telah menguasai kompetensi-kompetensi yang 

disyaratkan oleh program keahlian masing-masing 

ini berarti pelaksnaan prakerin telah berjalan dengan 

baik sesuai perencanaan.  

Berkaitan dengan masalah kedisiplinan, Ketua 

Pokja Prakerin mengungkapkan: 

“Dari sekian banyaknya siswa yang 

melaksanakan prakerin meskipun bisa dikatakan 
rata-rata baik, tetap saja masih ada peserta didik 

yang kurang disiplin dalam hal kehadiran, 

peserta didik yang tidak disiplin akan mengalami 

masalah, karena sesuai dengan ketentuan yang 

ada, batas minimal kehaduran adalah tidak boleh 

kurang dari 600 jam”. 

 

Guru pembimbing mengungkapkan: 

“Kedisiplinan siswa rata-rata baik, meskipun 

terkadang masih ada juga siswa yang sering tidak 

masuk prakerin tanpa keterangan apapun dan 

untuk peserta didik seperti ini akan ada 

pembinaan khusus dari guru pembimbing”. 

Senada dengan hal tersebut, Pimpinan CV. Tripola 

Jaya mengungkapkan: 

“Karena siswa banyak tentunya ada siswa  yang 
disiplin dan ada juga yang kurang disiplin” 
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 Hasil studi dokumen jurnal kegiatan 

menguatkan pendapat dari nara sumber bahwa 

kedisiplinan peserta prakerin sudah baik. 

Kedisiplinan merupakan salah satu unsur 

kepribadian dalam penilaian program prakerin. 

Peserta didik dituntut untuk selalu mengedepankan 

kedisiplinan selama mengikuti prakerin karena 

disiplin merupakan salah satu unsur budaya kerja 

yang harus dimiliki setiap orang jika ingin berhasil.  

Mengenai partisipasi dan keaktifan peserta 

didik selama mengikuti program prakerin, Ketua 

Pokja Prakerin mengungkapkan: 

“Memang benar selama mengikuti prakerin siswa 

dituntut untuk selalu berpartisipasi secara aktif 

dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang ada di 
DU/DI. Selama pembekalan pun kami juga sudah 

mengingatkan peserta unuk selalu berpartisipasi 

secara aktif, tetapi dilapangan namanya juga 

anak-anak, ada juga siswa yang aktif dan selalu 

ingin tahu tetapi ada juga yang biasa-biasa saja, 
dalam hal ini nanti akan terlihat dari hasil 

penilaian yang diberikan oleh DU/DI”. 

 

Hal yang sama disampaikan oleh Pimpinan CV. 

Tripola Jaya : 

“Bagi siwa yang disiplin pastinya juga aktif 

berpartisipasi dalam setiap pekerjaan yang ada, 

sebaliknya peserta didik yang tidak disiplin, 
dalam melakukan pekerjaan juga terkesan malas-

malasan, tapi mau bagaimana lagi, yang kita 

lakukan ya hanya sebatas mengingatkan dan 

membimbing”. 
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 Hasil studi dokumen jurnal kegiatan 

menguatkan pendapat dari nara sumber bahwa dari 

segi partisipasi dan keaktifan peserta belum merata. 

Peserta didik dikatakan berpartisipasi secara aktif 

apabila mengikuti semua program dan pekerjaan 

yang ditugaskan oleh DU/DI kepadanya dengan hasil 

yang memuaskan. 

 Berkaitan dengan langkah yang diambil oleh 

peserta didik jika ada permasalahan ditempat 

prakerin, Ketua Pokja prakerin mengungkapkan: 

“Langkah pertama dikomunikasikan dulu antara 

guru pembimbing dan instruktur di DU/DI, 
apabila belum selesai Tim Pokja Prakerin yang 

turun menyelesaikan, apabila tidak ada 

perubahan, siswa akan ditarik dari tempat 

prakerin untuk melanjutkan prakerin ditempat 

yang setiap hari diawasi langsung oleh Tim Pokja 
Prakerin”. 

Senada dengan hal itu, guru pembimbing juga 

mengungkapkan: 

“Awalnya ketika saya tahu ada masalah yang 
langsung saya beri arahan peserta didik 

langsung, jika tidak ada perubahan langsung 

saya serahkan kepada Tim Pokja Prakerin untuk 

menanganinya”. 

 
Hail studi dokumen laporan hasil monitoring 

menguatkan pendapat dari nara sumber bahwa 

penyelesaian suatu masalah akan dilakukan secara 

bertahap dan berkelanjutan. Dilihat dari berat 

ringannya masalah yang ada. Namun demikian 

berdasarkan wawancara diperoleh keterangan bahwa 
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selama ini di SMK  Negeri 3 Salatiga belum pernah 

ada masalah yang sangat berat berkaitan dengan 

program prakerin, masalah yang ada masih dalam 

kategori ringan dan wajar sehingga 

penyelesaiannyapun cukup dikomunikasikan secara 

intern. 

Dalam setiap program pasti ada faktor—faktor 

yang mejadi penghambat dan pada juga faktor yang 

dapat mendukung kelancaran kegiatan, dalam 

pelaksanaan prakerin di SMK  Negeri 3 Salatiga, 

Ketua Pokja Prakerin mengungkapkan: 

“Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
prakerin antara lain masih adanya DU/DI yang 

belum percaya sepenuhnya akan kemampuan 

siswa sehingga siswa tidak dipercaya 

mengerjakan pekerjaan tertentu, masih ada 

DU/DI yang memberi pekerjaan tidak sesuai 
dengan kompetensi, kurangnya kemampuan 

siswa sehingga pekerjaannya tidak maksimal, 

adanya siswa yang kurang disiplin, banyaknya 

DU/DI berskala kecil sehingga pembelajaran 

tidak maksimal. Sedangkan yang menjadi faktor 

pendukung antara lain adanya siswa yang 
kurang memahami akan pekerjaannya, adanya 

kerjasama yang baik dengan DU/DI sehingga 

DU/DI yang bersangkutan selalu bersedia 

menerima siswa prakerin setiap tahunnya, 

budaya kerja yang saling membantu dan tolong 
menolong”. 

 

Lebih lanjut Ketua Pokja Prakerin menambahkan: 

“Ya tentu saja perbaikan dan pengembangan 

masih perlu dilakukan agar kegiatan prakerin 

kedepan makin baaik pelaksanaannya. 
Perbaiakan ini antara lain dengan melakukan 

komunikasi yang lebih baik lagi dengan DU/DI 

untuk memastikan siswa benar-benar bekerja 

sesuai kompetensinya, dan juga pembimbing 
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dapat lebih meningkatkatkan lagi 

monitoringnya”. 

 

Senada dengan hal tersebut diungkapkan oleh Guru 

pembimbing: 
“Sebenarnya sekolah sudah memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan sesuai SPM 

kepada siswa, tetapi kemampuan masing-

masing anak berbeda-beda sehingga ketika 
dilapanganpun kerja mereka juga berbeda, 

masih adanya siswa yang bermasalah dengan 

kedisiplinan, selama di DU/DI kurang 

memperhatikan K3, dan juga guru pembimbing 

kurang maksimal dalam memberikan bimbingan 

penyusunan laporan, masih ada DU/DI yang 
kurang percaya kemampuan siswa hal ini faktor 

penghambat  pelaksanaan prakerin. Tetapi 

selama ini pembimbing dari DU/DI selalu 

mendampingi dan banyak memberi masukan 

kepada siswa sehingga siswa dapat belajar 

banyak”. 
 

Lebih lanjut Guru Pembimbing menambahkan: 

Untuk perbaikan kedepan saran saya adalah 

prakerin direncanakan lebih baik lagi, K3 perlu 

diperhatikan, dan pembimbingan laporan perlu 
ditingkatkan. 

 

Pimpinan CV. Tripola Jaya mengungkapkan: 

“Kemampuan siswa berbeda-beda, siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi  tentunya pekerjaan 

cepat selesai, sedangkan siswa yang 
kemampuannya rendah dalam penyelesaian 

pekerjaan agak lambat,  guru pembimbing juga 

hanya tiga kali datang yaitu diawal, 

pertengahan, dan akhir,  sehingga kalau ada 

masalah dengan siswa kami tidak bisa segera 
memberitahukan. Kami berharap kedepan guru 

dari sekolah bisa sering melakukan monitoring”. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pokja 

Prakerin yang divalidasi oleh guru pembimbing dan 
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pimpinan CV. Tripola diperoleh keterangan bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian tujuan prakerin. Faktor 

meliputi faktor internal (faktor dari dalam) dan ada 

faktor eksternal (faktor dari luar). Faktor internal 

antara lain kedisiplinan, motivasi, bakat, 

kemampuan/intelegensi, dan partisipasi. Faktor 

eksternal antara lain kurangnya kepercayaan DU/DI, 

ketidaksesuaian kompetensi dengan pekerjaan, dan 

kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan yang 

menjadi faktor pendukung antara lain dukungan 

penuh dari DU/DI untuk membantu peserta didik 

belajar, fasilitas yang lengkap di DU/DI, kerjasama 

yang baik antara DU/DI dengan pihak sekolah. 

Mengenai saran perbaikan yang bisa antara lain 

monitoring harus lebih sering dilakukan sehingga 

bisa memonitor peserta didik baik secara langsung 

ataupun tidak langsung, lebih menekankan pada 

peserta didik tentang pentingnya K3. 

 

4.2.4 Aspek produk program praktik kerja industri  

Produk merupakan hasil akhir dari sebuah 

kegiatan/program. Demikian juga dengan program 

prakerin tentunya juga menghasilkan sebuah 

produk. Adapun aspek produk prakerin mencakup 
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penilaian hasil capaian, manfaat program prakerin, 

dampak prakerin, keberlanjutan program. Penilaian 

hasil capaian program prakerin dalam hal ini 

mencakup kesesuaian antara tujuan yang dicapai 

dengan yang diharapkan dan penguasaan 

kompetensi. Dalam hal ini Waka Kurikulum 

menjelaskan: 

“Program prakerin dapat dikatakan tercapai 
dengan baik tetapi belum semuanya. Kalu dilihat 

dari penguasaan kompetensi memang ada 

peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti 

prakerin dan jelas pengalaman mereka juga 

bertambah tetapi kalu dilihat dari kesiapan 
memasuki dunia kerja ternyata belum semua 

siswa belum siap meskipun telah mengikuti 

prakerin karena banyak siswa yang tidak bisa 

lolos seleksi ketika ada perekrutan karyawan di 

sini”. 

  

Ketua Pokja Prakerin juga mengungkapkan: 
“Secara umum hasil capaian prakerin dapat 
dikatakan sudah baik, hanya saja masih ada 

kendala yaitu nilai jurnal yang kurang dari KKM 

juga jumlah jam praktik kurang dari yang 

dipersyaratkan yaitu 600 jam, adanya siswa yang 

bolos,  pembimbingan yang tidak maksimal dan 
sebagainya. Inilah yang perlu diperbaiki untuk 

prakerin tahun depan”. 

 

Hasil studi dokumen panduan prakerin, daftar 

nilai prakerin, dan laporan keterserapan tamatan  

menguatkan keterangan dari nara sumber bahwa 

hasil capaian program prakerin belum tercapai 

sepenuhnya karena masih ada tujuan yang belum 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu 



82 
 

menyiapkan lulusan yang siap kerja. Kalau dilihat 

dari penguasaan kompetensi sudah baik karena hasil 

penilaian yang diberikan oleh DU/DI terhadap 

peserta prakerin sudah diatas rata-rata KKM yaitu 

75. 

Program prakerin akan memberikan manfaat 

yang besar bagi pihak-pihak terlibat. Dalam hal ini 

Kepala Sekolah juga menjelaskan: 

“Program prakerin jelas besar manfaatnya bagi 
siswa prakerin sebagai kegiatan link and match 

supaya siswa bisa mengikuti tuntutan industri 

tentang kompetensi, disamping itu dengan 

mengikuti prakerin siswa dapat belajar yang tidak 

diperolehnya selama disekolah, dan juga 

mendapatkan pengalaman sedangkan bagi 
sekolah, program prakerin dapat membantu 

keterbatasan ketersediaan peralatan praktik yang 

belum dimiliki sekolah”. 

 

Senada dengan apa yang disampaikan Kepala 

Sekolah, Ketua Pokja Prakerin juga mengungkapkan: 

 “Manfaat prakerin bagi siswa jelas besar sekali, 
setelah mengikuti prakerin kemampuan dan 

ketrampilan siswa rata-rata meningkat, siswa 

lebih percaya diri, wawasan bertambah karena 

telah mengenal seluk beluk pekerjaan di DU/DI 

sesuai kompetensinya, dapat membandingkan 
antara yang diperoleh disekolah dengan di dunia 

kerja, sedangkan manfaat bagi sekolah, sekolah 

dapat menyesuaikan program pendidikan dengan 

kebutuhan dunia kerja, membantu sekolah dalam 

hal penyediaan peralatan praktik”. 
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Selanjutnya pimpinan CV. Tripola Jaya 

mengungkapkan: 

“Kami berterima kasih karena kehadiran siswa 

prakerin  cukup membantu pekerjaan kami 

sesuai dengan kemampuannya, dan saya rasa 

dengan adanya siswa prakerin ini volume kerja 
kami meningkat”. 

 

Selanjutnya peserta didik mengungkapkan: 
 “Dengan mengikuti prakerin saya merasa 

wawasan dan pengetahuan saya bertambah 

banyak karena ketika ditempat prakerin saya 

sering melakukan pekerjaan yang tidak 

diberikan disekolah, selain itu saya juga tahu 
dengan bagaimana bermacam sifat dan watak 

orang baik itu rekan kerja maupun langganan, 

hal ini membuat saya setidaknya lebih percaya 

diri”. 

 

Berdasarkan wawancara terhadap Ketua Pokja 

Prakerin yang divalidasi oleh guru pembimbing, 

peserta prakerin dan pimpinan CV. Tripola jaya  

diperoleh keterangan bahwa program prakerin 

memberi manfaat yang sangat besar kepada peserta 

didik terutama dalam hal didapatnya ilmu dan 

pengalaman yang tidak diperolehnya disekolah serta 

belajar budaya kerja pada dunia kerja nyata, 

sedangkan bagi sekolah manfaat prakerin sebagai 

kegiatan link and match sehingga sekolah dapat 

menyesuaikan program sekolah dengan kebutuhan 

pasar. Bagi DU/DI, program prakerin bermanfaat 

membantu  dan meringankan pekerjaan yang ada. 



84 
 

Mengenai dampak prakerin Ketua Pokja 
mengungkapkan: 

“Tidak selalu lulusan dapat terserap di DU/DI 

sesuai kompetensi, karena memang masih 
banyak lulusan yang bekerja jauh menyimpang 

dari kompetensi yang dimilikinya, hal ini 

diketahui dari banyak lulusan yang bekerja di 

toko atau warung makan, jelas ini menyimpan 

jauh dari kompetensi yang dimiliki. Adapun 

masa tunggu kerja rata-rata 1-2 bulan”.  
 

Hal Senada diungkapkan oleh guru 
pembimbing: 

“Memang selama ini ketika ikut rekrutmen di 

BKK sebagian besar siswa tidak lolos seleksi. 

Namun demikian banyak siswa yang bekerja 

meski diluar kompetensinya. Untuk masa 

tunggu kerja sekitar 2 bulan”. 

 
Hasil studi dokumen data keterserapan tamatan 

dan observasi lapangan menguatkan pendapat nara 

sumber bahwa lulusan tamatan yang terserap di 

didunia kerja < 50 %, itupun tidak semuanya bekerja 

di tempat yang sesuai dengan kompetensinya, 

sehingga bisa dikatakan bahwa program prakerin 

belum memberikan dampak yang signifikan dalam 

hal keterserapan lulusan di DU/DI sesuai 

kompetensi, untuk masa tunggu kerja rata-rata 1-2 

bulan 

 

Berkaitan dengan keberlanjutan program prakerin 

Ketua Pokja Prakerin menjelaskan: 

 “Selama ini kami selalu menjalin hubungan yang 

baik dengan DU/DI agar kerjasama dapat 

berlangsung terus dan salah satu bentuk 
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kerjasama dituangkan dalam MOU meskipun 

baru beberapa DU/DI yang mau membuat MOU 

dengan kami, meskipun demikian mereka 
bersedia menerima siswa prakerin setiap 

tahunnya”. 

 

Lebih lanjut Ketua Pokja Prakerin menambahkan: 
 

“Sejauh ini baru beberapa saja DU/DI yang 

menawari kerja kepada siswa yang prakerin”. 

 

Senada dengan hal tersebut guru pembimbing 
mengungkapkan: 

“Ya. Kerjasama dengan DU/DI selalu dijalin 

untuk kelancaran DU/DI sehingga pada tahun-

berikutnya kami bisa menempatkan siswa 

prakerin di DU/DI tersebut”. 

 
Lebih lanjut guru pembimbing  menambahkan: 

“Tidak semua DU/DI yang digunakan 
prakerin menawari kerja kepada siswa 
tentunya ini juga dikarenakan kebutuhan 
tenaga kerja yang belum mendesak dan juga 
karena yang prakerin bukan hanya siswa 
kita tetapi juga siswa dari sekolah lain”. 
 

Hasil studi dokumen laporan keterserapan 

tamatan  menguatkan pendapat dari nara sumber 

bahwa dampak program prakerin belum begitu 

signifikan bagi terserapnya lulusan di DU/DI yang 

masih dibawah tergolong rendah < 50%. Untuk 

keberlanjutan setelah program prakerin berakhir, 

kerjasama baru sebatas kesediaan untuk menerima 

peserta prakerin tahun berikutnya, sedangkan untuk 

tawaran kerja baru sebagian yang memberikan. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Aspek konteks program praktik kerja industri 

 Dalam penelitian ini, evaluasi konteks 

dilakukan mengevaluasi konteks penyelenggaraan 

program prakerin meliputi visi dan misi, tujuan 

prakerin, mengidentifikasi kebutuhan dan peluang 

dalam pelaksanaan prakerin, dan peserta program 

prakerin. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan  

Mulyatiningsih (2011:128-132) bahwa fokus utama 

evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar 

belakang munculnya program dari beberapa aspek 

yang terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Visi SMKN 3 Salatiga berbunyi:     

“Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter 

SMART (Sejahtera, Mandiri, Bermartabat) untuk 

menghasilkan tamatan berakhlak mulia dan 

berwawasan lingkungan yang siap bersaing di era 

global”. Dari visi ini dapat diketahui bahwa SMK  

Negeri 3 Salatiga akan mencetak dan menghasilkan 

lulusan yang kompeten dan berkarakter sehingga 

siap untuk bersaing di dunia kerja global. Berkaitan 

dengan visi sebagai arah yang akan menjadi tujuan 

sekolah, maka visi harus dijabarkan dalam 

perumusan kompetensi lulusan. Untuk dapat 

mewujudkan visi diatas tentunya ada beberapa 
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tindakan nyata yang harus dilaksanakan yang 

merupakan misi yaitu (1) Menyelenggarakan sekolah 

yang mendasarkan nilai-nilai religius untuk 

menumbuhkan akhlak mulia dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Menciptakan 

lingkungan sekolah yang indah, bersih, tertata, dan 

nyaman (3) Menyiapkan tamatan yang 

mengedepankan soft skill dan hard skill yang mampu 

bersaing di era global; (4) Menyelenggarakan 

pendidikan yang disiplin, terbuka, dan akuntabel. 

Dari misi tersebut jelas sekali bahwa SMK harus 

mampu mencetak dan menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi profesional dan juga kompetensi 

sosial yang memiliki wawasan luas sehingga memiliki 

daya saing yang tinggi di dunia kerja nasional 

maupun internasional.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi dan 

misi sekolah telah dijabarkan dalam perumusan 

kompetensi lulusan. Rumusan kompetensi lulusan 

merupakan bagian dari pencapaian kurikulum yang 

termuat dalam program kerja sekolah (Renstra), yang 

selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Sekolah  

(RKS), dan dirinci lagi dalam penjabaran RKAS yang 

disesuaikan dengan skala prioritas. 
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 Program Praktik kerja industri dirancang 

untuk meningkatkan kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial melalui Praktik kerja di dunia 

kerja sesungguhnya. Sebagaimana disampaikan oleh 

Hamalik (2008:31) Praktik kerja industri bertujuan 

memberi kesempatan kepada peserta didik SMK 

untuk mendalami dan menghayati situasi dan 

kondisi nyata sesuai dengan program studi 

keahliannya. Direktorat Menengah dan Kejuruan 

(2008:2) menjelaskan tujuan Prakerin antara lain: (1) 

Memenuhi Kompetensi sesuai tuntutan Kurikulum; 

(2) Implementasi Kompetensi ke dalam dunia kerja; 

(3) Penumbuhan etos kerja/Pengalaman kerja. 

Dengan demikian tujuan dari prakerin di SMK  

Negeri 3 Salatiga 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. 

  Menurut Dikmenjur (2008:3) langkah-langkah 

pelaksanaan program prakerin meliputi: (1) Analisis 
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pencapaian kompetensi hasil pembelajaran 

disekolah; (2) Pemetaan dunia kerja, (3) Menyusun 

program kegiatan prakerin; (4) 

Implementasi/pelaksanaan; (5) Pengawasan dan 

penilaian. Dalam pelaksanaan program prakerin 

SMK  Negeri 3 Salatiga telah melakukan langkah-

langkah yang ada sesuai pedoman dari Dikmenjur 

yaitu pertama analisis terhadap penilaian hasil 

capaian kompetensi telah dilakukan dengan 

menganalisis KI/KD  sehingga kompetensi sekolah 

diharapkan relevan dengan kompetensi yang 

dibutuhkan DU/DI. Analisis pencapaian kompetensi 

dilakukan dengan maksud agar kompetensi yang 

dicapai sesuai tuntutan kurikulum. Dalam 

penyusunan kurikulum, SMK Negeri 3 Salatiga juga 

telah melibatkan DU/DI sehingga diharapkan ada 

link and match antara kompetensi di sekolah dengan 

kompetensi yang dibutuhkan DU/DI.  

       Langkah melakukan identifikasi kebutuhan 

dan peluang, dalam hal ini SMKN 3 Salatiga telah 

melakukan pemetaan dan menjalin kerjasama 

dengan DU/DI yang relevan. Pemetaan dunia usaha 

dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi 

DU/DI yang relevan dan kompetensi yang ada di 

SMKN 3 Salatiga. Ada beberapa hal yang menjadi 
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syarat layak tidaknya suatu DU/DI digunakan 

sebagai tempat magang sebagaimana dijelaskan 

dalam Dikmenjur (2008:2-9)  (a) memiliki fasilitas 

yang sesuai dengan standar kompetensi, (b) bidang 

usaha yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 

Ketua Pokja Prakerin dan telah divalidasi oleh guru 

pembimbing dan pimpinan CV. Tripola Jaya diproleh 

keterangan bahwa hal ini ditunjukkan dengan 

prakerin yang berkelanjutan dari tahun ke tahun di 

DU/DI yang sama setiap tahun selama DU/DI 

tersebut masih relevan dengan program keahlian 

yang ada di SMKN 3 Salatiga, meskipun hal ini 

masih perlu komunikasi lebih lanjut dengan pihak 

DU/DI karena dilapangan masih ada DU/DI yang 

memberi pekerjaan kepada peserta didik tidak sesuai 

dengan kompetensinya dengan berbagai alasan. 

Kerjasama ini penting sekali karena Program Praktik 

Kerja Industri merupakan program yang harus 

dilaksanakan setiap tahun dan wajib diikuti oleh 

semua peserta didik. Dan untuk kelancaran 

pelaksanaan program prakerin ini, persiapan yang 

dilakukan sudah cukup baik. adapun persiapan yang 

dilakukan meliputi : (1) Membentuk Tim Panitia 

Prakerin, (2) Tim Prakerin akan menyiapkan semua 
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admisnistrasi yang berkaitan dengan kegiatan 

prakerin, (3) mencari dan mendata DU/DI yang akan 

digunakan sebagai tempat prakerin, (4) mendata 

peserta didik yang ikut prakerin, (5) memberikan 

bimbingan teknis kepada peserta didik dan guru 

pembimbing. 

  Dengan demikian dalam penyelenggaraan 

praktik kerja industri di SMKN 3 Salatiga, dari segi 

aspek konteks bahwa visi dan misi telah dijabarkan 

dalam kompetensi lulusan dan telah ada sinkronisasi 

kurikulum yang melibatkan DU/DI, hal ini sejalan 

dengan penelitian Putri (2017) yang salah satu 

hasilnya menyatakan telah ada sinkronisasi dengan 

kurikulum. Untuk tujuan prakerin telah tercapai 

meskipun belum maksimal, dalam menyusun 

kurikulum SMK  Negeri 3 juga telah melibatkan 

DU/DI. Berkaitan dengan identifikasi kebutuhan 

sebelum pelaksanaan prakerin telah diadakan 

persiapan, namun kerjasama dengan DU/DI yang 

relevan masih perlu dikembangkan lebih lanjut. 

 

4.3.2 Aspek input program Praktik kerja industri  

Fokus utama evaluasi input adalah 

mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber 

daya, bahan, alat, manusia, dan biaya untuk 
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melaksanakan program yang dipilih (Mulyatiningsih, 

2011:128-132). Berkaitan dengan hal tersebut maka 

evaluasi input praktik kerja industri di SMK  Negeri 3 

Salatiga dilakukan untuk mengevaluasi input 

penyelenggaraan program prakerin yang meliputi 

strategi pelaksanaan prakerin, prosedur penempatan 

peserta, penjadwalan program, dan pengelolaan 

anggaran.  

  Program prakerin dilaksanakan berdasarkan  

program kerja kurikulum   sebagai bagian dari 

kurikulum SMK yang wajib diikuti oleh setiap peserta 

didik dengan tujuan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Oleh 

karena itu prakerin harus dilaksanakan berdasarkan 

strategi yang tepat agar tujuan dapat tercapai.  

Kepmendikbud nomor 323/U/1998 pasal 1 

ayat 1 menyatakan bahwa PSG adalah bentuk 

pendidikan keahlian 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. Sehingga dalam pelaksanaannya,  

prakerin tidak bisa lepas dari peran DU/DI sebagai 

institusi yang akan menjadi tempat praktik para 

peserta didik dan juga sumber belajar peserta didik 
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selama jangka waktu yang telah disepakati, dari 

DU/DI peserta didik akan banyak menimba ilmu dan 

pengetahuan berharga sebagai bentuk aplikasi dari 

semua pengetahuan yang telah diterimanya di 

sekolah, maka dari itu sekolah harus menjalin 

kerjasama yang baik dengan DU/DI sehingga apa 

yang menjadi tujuan dari prakerin dapat tercapai.  

Suatu kegiatan akan dapat berjalan dengan 

lancar dengan hasil yang apabila dilaksanakan 

sesuai dengan strategi dan prosedur yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam penyelenggaraan 

prakerin di SMK  Negeri 3 Salatiga,  strategi 

pelaksanaan prakerin meliputi penetapan prosedur 

pelaksanaan yaitu: (1) Penentuan jadwal  

pelaksanaan Prakerin oleh sekolah;  (2) Pencarian 

partner industri (DU/DI)/ tempat Prakerin; (3) 

Peserta didik diperbolehkan untuk menentukan 

tempat prakerin sendiri dengan persetujuan sekolah; 

(4) Penempatan peserta didik ke DU/DI dan 

Pembimbingan; (5) Monitoring peserta didik Prakerin; 

(6) Penjemputan Peserta didik Prakerin; (7)   

Pembuatan laporan Prakerin oleh peserta didik; (8) 

Ujian laporan Prakerin oleh peserta didik. 

  Kegiatan Prakerin melibatkan Kepala Sekolah, 

Tim Kurikulum, Tim Kesiswaan, Tim Hubin, Guru, 
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peserta didik, dan DU/DI. Pihak-pihak yang terlibat 

langsung yaitu guru pembimbing dan peserta 

prakerin telah menerima materi pembekalan 

berkaitan dengan pelaksanaan prakerin dengan 

materi tatacara penyerahan, monitoring, penarikan, 

dan pelaporan prakerin untuk guru pembimbing, 

sedangkan materi untuk peserta didik meliputi 

antara lain cara pengisian jurnal, cara penulisan dan 

penyusunan laporan, keselamatan kerja, budaya 

kerja, Team Work, dan caracter building.  

Mengenai prosedur penempatan peserta didik 

di tempat praktik kerja industri, SMK  Negeri 3 

Salatiga memilih DU/DI dengan pertimbangan 

relevan dengan kompetensi keahlian, lokasi, jarak 

dengan rumah peserta didik, meskipun demikian 

tidak menutup kemungkinan peserta didik mencari 

sendiri  DU/DI sesuai keinginan masing-masing 

dengan catatan harus relevan dengan kompetensi 

yang dimilikinya. Dalam penempatan prosedur 

peserta didik ini hal yang terpenting adalah perijinan 

dari orang tua karena semua biaya yang timbul bagi 

peserta didik selama pelaksanaan prakerin menjadi 

tanggung jawab masing-masing peserta didik.  

Dikmenjur (2008:12) menyebutkan bahwa 

pelaksanaan prakerin dapat dilaksanakan dengan 3 
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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. Hasil penelitian 

menunjukkan penjadwalan program prakerin yang 

dilaksanakan di kelas XI semester 4 mulai tanggal  

16 Januari s/d 15 April 2017 cukup tepat karena 

peserta didik telah memiliki kompetensi dasar sesuai 

yang dituntut dalam kurikulum, dan pola prakerin 

yang menggunakan sistem Block Rlease yang 

memungkinkan peserta didik melaksanakan prakerin 

secara penuh  di DU/DI dengan mengacu jam kerja 

dan libur yang ada di DU/DI sehingga peserta didik 

benar-benar dapat fokus dalam bekerja sekaligus 

belajar yang pada akhirnya pengetahuan dan 

ketrampilannya bertambah.   

 Hasil penelitian menunjukkan segi pengelolaan 

anggaran diketahui bahwa sumber dana prakerin 

diperoleh dari Dana Bos dan pengelolaannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

RKAS yang antara lain meliputi membiayai 

penggandaan jurnal dan ATK, kegiatan pra prakerin, 
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transport penyerahan, monitoring, penarikan, 

cendera mata, pembimbingan, pengujian laporan, 

dan pembuatan sertifikat prakerin. 

 Dengan demikian penyelenggaraan Praktik 

kerja  prakerin ditinjau dari aspek input berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ketua Pokja Prakerin yang 

divalidasi dengan guru pembimbing, peserta didik, 

DU/DI, dan studi dokumen diketahui bahwa strategi 

pelaksanaan prakerin telah dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan, prosedur penempatan peserta 

didik, penjadwalan program, dan pengelolaan 

anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu 

pada pedoman yang dimiliki. 

 

4.3.3 Aspek proses program Praktik kerja industri  

Evaluasi proses difokuskan pada identifikasi 

proses pelaksanaan, keterlaksanaan program, dan 

informasi perbaikan program (Mulyatiningsih, 

2011:128-132). Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

evaluasi proses praktik kerja industri di SMK  Negeri 

3 Salatiga dilakukan untuk mengevaluasi proses 

penyelenggaraan program prakerin yang meliputi 

identifikasi proses pelaksanaan program prakerin, 

keterlaksanaan program prakerin, faktor pendukung 
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dan penghambat dalam kegiatan prakerin. Evaluasi 

proses dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan 

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumya atau tidak. 

Identifikasi proses pelaksanaan mencakup kesiapan 

panitia prakerin, pelaksanaan monitoring oleh guru 

pembimbing, dan sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan prakerin. 

Djojonegoro (2012:19) mengemukakan ada 

beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh 

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

prakerin, (2) menyiapkan administrasi yaitu surat-

surat yang diperlukan, (3) memberi pembekalan pada 

peserta didik dan juga guru pembimbing. 

Pelaksanaan prakerin dimulai dari pembentukan 

panitia prakerin dibawah koordinasi Tim Hubin 

dengan diberikan SK oleh kepala sekolah. 

Keberadaan panitia prakerin sangat penting karena 

panitialah yang akan bertanggung jawab atas 

kegiatan prakerin mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi. Masing-masing pihak yang 

menjadi panitia prakerin akan melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. 

Tahap berikutnya adalah pemetaan DU/DI yang 

relevan sebagai tempat magang peserta didik, tahap 
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berikutnya mengirimkan surat permononan ke 

DU/DI hal ini penting dilakukan agar dapat 

diidentifikasi DU/DI mana saja yang bersedia untuk 

menerima peserta prakerin, berikutnya dalah 

pemetaan peserta didik berkaitan dengan tempat 

magang, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi 

tumpang tindih peserta di DU/DI.  

 Berdasarkan wawancara dengan Waka 

Kurikulum yang divalidasi dengan Ketua Pokja 

Prakerin dan Guru Pembimbing dan studi dokumen, 

untuk pelaksanaan program prakerin diawali dengan 

pembentukan panitia dan panitialah yang 

mempersiapkan pelaksanaan program prakerin 

mulai tahap awal sampai tahap akhir. Dan panitia 

prakerin selama ini telah mempersiapkan program 

prakerin dengan baik. 

Pelaksanaan prakerin tidak lepas dari 

monitoring yang dilaksanakan oleh guru 

pembimbing. Monitoring ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengevaluasi perkembangan peseta didik 

dalam melaksanakan kegiatan di DU/DI dan juga 

mengevaluasi adanya permasalahan atau hambatan 

yang dihadapi peseta didik di DU/DI sekaligus 

mencari solusi atas permasalah yang ada. Idealnya 

monitoring dilaksanakan seminggu sekali jadi kalau 
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ada masalah dapat segera diselesaikan. Berdasarkan 

wawancara dengan guru pembimbing yang divalidasi 

dengan Pimpinan CV. Tripola Jaya diketahui bahwa 

guru hanya datang 3 kali yaitu saat penyerahan, 

monitoring, dan penarikan. Sehingga monitoring 

hanya dilaksanakan 1 kali selama 3 bulan, meskipun 

pihak industri sebenarnya berharap guru 

pembimbing bisa lebih sering untuk melakukan 

monitoring terhadap peserta didiknya, menurut 

DU/DI pembimbingan belum dilakukan secara 

optimal.  

Dalam pelaksanaan prakerin, sarana dan 

prasarana merupakan salah satu faktor yang 

mendukung keberhasilan program. Kelengkapan 

sarana akan meningkatkan kompetensi siswa. 

Berdasarkan wawancara dengan dengan guru 

pembimbing dan peserta didik yang divalidasi dengan 

observasi lapangan diketahui bahwa sarana dan 

prasana yang dimiliki SMK Negeri 3 Salatiga masih 

belum mencukupi kebutuhan, tetapi sebaliknya di 

DU/DI meskipun ada peralatan lengkap tidak semua 

DU/DI memberi kepercayaan kepada peserta didik 

untuk menggunakannya karena alasan tertentu. 

Arikunto (2014:18) evaluasi program bertujuan 

untuk mengetahui pencapaian tujuan program. 
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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. Keterlaksanaan program prakerin 

yang meliputi pelaksanaan, kedisiplinan peserta 

didik, partisipasi, dan langkah yang diambil guru 

pembimbing jika ada peserta bermasalah dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan prakerin sudah 

berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada 

masalah tetapi masih dibatas kewajaran dan masih 

bisa diselesaikan dengan baik, sebagaimana 

diungkapkan oleh kepala sekolah yang divalidasi oleh 

Waka Kurikulum dan Ketua Pokja Prakerin. 

Mengenai kedisiplinan peserta didik selama kegiatan 

prakerin rata-rata menunjukkan kedisiplinan yang 

baik hanya ada beberapa peserta didik yang 

kedisiplinannya kurang dan terpaksa ditarik dari 

DU/DI dan melanjutkan prakerin di lingkungan 

sekolah sehingga memudahkan pengawasannya. 

Mengenai partisipasi dan keaktifan peserta didik 

selama prakerin menunjukkan belum semua peserta 

didik berpartisipasi secara aktif dalam setiap 

pekerjaan yang diberikan sebagaimana diungkapkan 

oleh pimpinan CV. Tripola Jaya yang divalidasi oleh 
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Pemilik Bengkel Pak Ju dan studi dokumen. Tetapi 

baik pimpinan CV. Tripola Jaya maupun Pemilik 

Bengkel Pak Ju sepakat bahwa kehadiran peserta 

didik prakerin cukup membantu dalam meringankan 

pekerjaan. Selanjunta mengenai langkah yang 

diambil pembimbing jika peserta didik bermasalah 

dilakukan sesuai prosedur yang ada mulai dari 

pembinaan, peringatan, dan penarikan meskipun 

belum selesai batas waktu prakerin. 

Dalam setiap kegiatan tentunya ada faktor-

faktor yang akan mempengaruhi pencapaian 

program. Berdasarkan wawancara dengan Ketua 

Pokja Prakerin dan divalidasi oleh guru pembimbing 

dan peserta didik dan juga Pimpinan CV Tripola Jaya 

diketahui bahwa faktor yang menghambat prakerin 

dibedakan menjadi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor intermal meliputi kedisiplinan, 

motivasi, bakat, kemampuan/intelegensi, dan 

partisipasi. Faktor eksternal antara lain kurangnya 

kepercayaan DU/DI terhadap kemampuan peserta 

didik, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kompetensi, 

dan kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan 

yang menjadi faktor pendukung antara lain 

dukungan penuh dari DU/DI untuk membantu 

peserta didik belajar, fasilitas yang lengkap di DU/DI, 
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kerjasama yang baik antara DU/DI dengan pihak 

sekolah.  

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Arif (2014:262) yang mengemukaka bahwa faktor 

penghambat dalam program prakerin meliputi aktor 

intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

peserta didik yaitu pemahaman tentang tujuan, 

manfat dan tempat kerja praktik industri, kesiapan 

dalam melaksanakan keja praktik industri dan 

kerajinan peserta didik dalam mengikuti kerja 

praktik industri. Faktor eksternal merupakan faktor 

yang berasal dari luar diri siswa, yang meliputi 

pemahaman pembimbing sekolah dan industri 

terhadap tujuan, manfaat dan tugas sebagai 

pembimbing, kesiapan pembimbing sekolah dan 

pembimbing industri dalam pemberikan bimbingan 

kerja praktik industri dan pelaksanaan tugas 

pembimbing sekolah dan industri dalam 

memberikan.  

Hal sama juga ditemukan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Yoto (2017:590) yang 

menyatakan bahwa faktor yang menghambat 

pelaksanaan prakerin antara lain: motivasi siswa 

rendah, sebagian besar siswa tidak memahami 

pekerjaan, kedisiplinan siswa rendah.  
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Mengenai saran perbaikan yang bisa dilakukan 

antara lain monitoring harus lebih sering dilakukan 

sehingga bisa memonitor peserta didik baik secara 

langsung ataupun tidak langsung, lebih menekankan 

pada peserta didik tentang pentingnya K3. 

Sedangkan faktor pendukung meliputi: (1) adanya 

dukungan penuh dari DU/DI untuk membantu 

peserta didik, (2) fasilitas yang lengkap di DU/DI, (3) 

kerjasama yang baik antara DU/DI dengan sekolah. 

Saran perbaikan antara lain (1) guru pembimbing 

lebih sering memonitor peserta didik baik secara 

langsung ataupun tidak langsung, (2)  menekankan 

pentingnya K3 pada peserta didik. 

Dari segi aspek proses, hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh     

Wisanti (2016:8) menyatakan bahwa 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  

produk,  nilai yang diperoleh peserta sudah diatas 

KKM. Dengan demikian penyelenggaraan praktik 

kerja  prakerin ditinjau dari aspek proses bahwa 

secara keseluruhan identifikasi proses sudah 

dilaksanakan, tetapi untuk monitoring guru 
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pembimbing perlu ditingkatkan sehingga peserta 

didik lebih dapat terkontrol  selama mengikuti 

prakerin dan peran guru pembimbing dalam 

penyusunan laporan perlu lebih dimaksimalkan. 

Pelaksanaan program prakerin sudah baik, tetapi 

kedisiplinan dan partisipasi peserta didik perlu 

ditingkatkan tentunya ini dapat dengan menyiapkan 

mental dan kemampuan peserta didik.  

 

4.3.4 Aspek produk program Praktik kerja industri  

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). Berpijak dari pendapat 

Mulyatiningsih tersebut maka evaluasi produk dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengukur hasil 

capaian prakerin, manfaat program, dampak, dan 

keberlanjutan setelah program dilaksanakan.  

Penilaian hasil capaian program prakerin 

mencakup ketercapaian tujuan sesuai rencana, dan 

penguasaan kompetensi dengan indikator nilai 
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prakerin. Penilaian hasil capaian belum tercapai 

sepenuhnya karena masih ada tujuan yang belum 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

menyiapkan lulusan yang siap kerja. Untuk 

penguasaan kompetensi peserta didik berdasarkan 

nilai yang diperoleh peserta didik menunjukkan rata-

rata diatas KKM yaitu 75. Penilaian ini mutlak 

dilakukan oleh pihak DU/DI, sekolah sudah 

menerima nilai jadi yang diterima dari DU/DI 

berdasarkan kinerja yang telah dilakukan peserta 

didik selama mengikuti prakerin. 

Selanjutnya segi manfaat, berdasarkan 

wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah 

yang divalidasi oleh Ketua Pokja Prakerin, DU/DI 

dan peserta didik dapat diketahui bahwa prakerin 

memberikan manfaat bagi sekolah yaitu sekolah 

dapat menyesuaikan program pendidikan dengan 

kebutuhan dunia kerja sehngga terjadi link and 

match antara dunia pendidikan dengan DU/DI, 

membantu sekolah dalam hal penyediaan peralatan 

praktik, manfaat prakerin bagi peserta didik antara 

lain meningkatkan kompetensi, menambah percaya 

diri, menambah pengalaman. Dan bagi perusahaan, 

manfaat prakerin adalah meringankan pekerjaan. 
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Dampak prakerin yang mencakup 

keterserapan lulusan sesuai kompetensi dan masa 

tunggu kerja setelah lulus sekolah. Berdasarkan 

wawancara dengan Ketua Pokja Prakerin yang 

divalidasi dengan guru pembimbing dan studi 

dokumen diketahui bahwa tamatan yang terserap di 

didunia kerja < 50%, itupun tidak semuanya bekerja 

di tempat yang sesuai dengan kompetensinya, 

sehingga bisa dikatakan bahwa program prakerin 

belum memberikan dampak yang signifikan dalam 

hal keterserapan lulusan di DU/DI sesuai 

kompetensi, Keterserapan lulusan yang rendah ini 

menunjukkan bahwa proses pendidikan belum 

berjalan efektif, hal ini diperkuat oleh penelitian 

Hasanah (2016:163) yang menyatakan bahwa 

efesiensi proses pendidikan belum efektif karena 

sedikitnya peserta didik yang lolos perekrutan di 

DU/DI. Untuk masa tunggu kerja rata-rata 1-2 

bulan.  

Mengenai keberlanjutan program yang 

mencakup kerjasama dengan DU/DI dan tawaran 

kerja dari DU/DI, berdasarkan wawancara dengan 

Ketua Pokja Prakerin yang divalidasi dengan guru 

pembimbing dan studi dokumen dapat diketahui 

bahwa kerjasama dengan DU/DI berjalan dengan 
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baik dan berkesinambungan dengan indikasi setiap 

tahun SMKN 3 Salatiga masih diijinkan 

menempatkan peserta prakerin di DU/DI yang ada 

dan bahkan ada Mou kerjasama dengan DU/DI 

meskipun tidak semua DU/DI membuat Mou dengan 

SMKN 3 Salatiga dengan alasan tertentu. Sedangkan 

untuk tawaran kerja dari DU/DI tempat prakerin ada 

sebagian yang memberi tawaran. 

Dengan demikian penyelenggaraan praktik 

kerja  prakerin ditinjau dari aspek produk bahwa 

penilaian hasil capaian belum tercapai sepenuhnya 

karena masih ada tujuan yang belum tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu menyiapkan lulusan 

yang siap kerja. Dari segi manfaat, prakerin 

memberikan manfaat bagi sekolah antara lain 

sekolah, peserta didik dan DU/DI. Dampak prakerin 

belum menunjukkan signifikansi dalam hal 

keterserapan lulusan di DU/DI sesuai kompetensi. 

Untuk keberlanjutan setelah program prakerin baru 

sebatas kesediaan DU/DI untuk menerima peserta 

prakerin tahun berikutnya, sedangkan untuk 

tawaran kerja dari DU/DI baru sebagian yang 

memberikan tawaran. 

Sebagaimana pendapat dari Arikunto (2014:18) 

yang mengemukakan tujuan evaluasi program 
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adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan 

program. Berdasarkan pendapat Arikunto di atas 

maka implikasi dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa manajemen penyelenggaraan praktik kerja 

industri di SMKN 3 Salatiga ditinjau dari aspek 

konteks, input, proses, dan produk telah terlaksana 

sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Praktik kerja industri 

sebagai bagian dari kurikulum SMK yang wajib 

dilaksanakan oleh semua peserta didik memberikan 

banyak manfaat bagi peserta didik dan juga pihak 

sekolah. Disisi lain,  masih ada beberapa hal yang 

perlu diperbaiki dan ditingkatkan antara lain 

meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan 

DU/DI, memberi bekal tambahan sesuai dengan 

yang dibutuhkan peserta didik di lapangan, 

meningkatkan intensitas pembimbingan oleh guru 

pembimbing. Selain itu selama ini juga belum pernah 

dilakukan evaluasi program praktik kerja industri 

secara menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan selama 

ini baru sebatas evaluasi panitia saja karena itu 

perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk 

mengetahui pencapaian tujuan praktik kerja 

industri.  

  


