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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia telah 

diarahkan pada tujuan mengutamakan penyiapan 

siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengem-

bangkan sikap profesional. Untuk mewujudkan tujuan 

ini, diadakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang 

merupakan kebijakan publik dalam bentuk pendidikan 

keahlian profesional, yang diwujudkan dengan mema-

dukan secara sistematik dan senantiasa sinkron 

antara program pendidikan di SMK dengan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan 

bekerja langsung pada dunia kerja. 

Daya adaptif kerja adalah tingkat kemampuan 

untuk menyesuaikan diri pada dunia kerja bagi siswa 

SMK yang melaksanakan PSG. Idealnya siswa SMK 

memiliki daya adaptif kerja yang tinggi yang juga 

diwujudkan dalam kecepatan beradaptasi tehadap 

dunia kerja sebagai hasil proses pendidikan, khusus-

nya sebagai wujud keberhasilan PSG di sekolahnya. 

Namun kenyataan di lapangan apakah hal tersebut 

sesuai dengan yang diharapkan perlu dikaji lebih 

lanjut. Institusi pasangan atau dunia usaha/dunia 

industri (DU/DI) sangat berperan aktif dalam pelak-

sanaan PSG, khususnya di dalam melaksanakan 
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pelatihan praktik keterampilan bagi siswa SMK yang 

memilki berbagai karakteristik sebagai faktor inter-

nalnya. 

Dalam perkembangannya, pendidikan menengah 

kejuruan di Indonesia telah mengalami beberapa kali 

perubahan dalam rangka pembaharuan. Hal ini terli-

hat jelas dari berbagai upaya yang dilakukan peme-

rintah, mulai pengadaan dan peningkatan fasilitas 

fisik, peningkatan mutu guru, dan perubahan kuri-

kulum. Pembaharuan itu sebagai indikasi bahwa 

masih banyak yang perlu dilakukan dalam rangka 

mewujudkan sistem pendidikan kejuruan yang benar-

benar dapat mencetak sumber daya manusia yang 

unggul dan berkualitas.  

Kurangnya penghargaan dan pengakuan dari 

dunia kerja terhadap tamatan SMK selama ini me-

merlukan upaya perbaikan sistem dalam penyeleng-

garaan pendidikan kejuruan yang lebih baik. Dengan 

melibatkan dunia usaha dan industri dalam perenca-

naan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, akan 

dihasilkan tamatan SMK yang benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

Untuk mendukung dan mempercepat jalannya 

proses pembaharuan pendidikan kejuruan, terutama 

di Sekolah Menengah Kejuruan, secara bertahap dan 

sesegera mungkin dilaksanakan program Pendidikan 

Sistem Ganda (PSG). Sesuai dengan konsepnya pen-

didikan sistem ganda merupakan bentuk penyeleng-
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garaan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan 

yang memadukan secara sistematik dan sinkron 

program pendidikan di sekolah dan program pengua-

saan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung 

di dunia kerja, yang terarah untuk mencapai suatu 

tingkat keahlian profesional tertentu. Namun, yang 

sering menjadi kendala selama ini di SMK-SMK yang 

ada di Indonesia, produk industri yang dihasilkan 

belum mampu menembus pasar ekspor dibandingkan 

dengan negara lain seperti Jepang, yang siswanya 

telah mampu memproduksi barang sesuai dengan 

keinginan konsumen. Kita masih jauh di bawah poten-

si yang ada (Sudana, 2001).  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa produk sekolah 

bisa ditingkatkan salah satunya melalui bimbingan 

pekerjaan terhadap apa-apa yang mesti dilakukan 

siswa baik di sekolah maupun di industri. Demikian 

pentingnya peran dunia usaha dan industri dalam 

pendidikan kejuruan, sehingga tanpa adanya campur 

tangan dunia usaha dan industri secara langsung, 

dapat dibayangkan bagaimana sulitnya meningkatkan 

kuali-tas SDM yang dihasilkan oleh SMK.  

Terkait dengan fenomena pelaksanaan pendidik-

an sistem ganda sebagai implementasi peran DUDI 

dalam pendidikan, terdapat beberapa penelitian terda-

hulu yang menjadi referensi bagi pelaksanaan pene-

litian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh I 

Gede Sudhirta (2006) yang berjudul “Partisipasi Dunia 
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Usaha dan Dunia Industri dalam Pendidikan  Kejuru-

an Studi pada Pelaksanaan Praktik Industri Siswa 

SMK Negeri di Provinsi Bali Bidang Keahlian Tata 

Busana”. Melalui penelitian tersebut I Gede Sudirta 

(2006) menyatakan bahwa keterlibatan dunia usaha 

dan dunia industri dalam pelaksanaan PSG pada SMK 

N di Provinsi Bali tergolong baik, meskipun keterlibat-

an dan peran Majelis Pendidikan dan Peran Peme-

rintah Daerah cenderung rendah.  

Berkaitan dengan hal tersebut, I Gede Sudhirta 

menyatakan bahwa terciptanya kondisi yang mendu-

kung pelaksanaan PSG di industri, keterlibatan dunia 

usaha dan industri juga harus didukung oleh pember-

dayaan Majelis Pendidikan Kejuruan, campur tangan 

pemerintah atau perhatian pemerintah dan yang 

paling penting adalah peningkatan manajemen SMK. 

Dari ketiga variabel yang berpengaruh terhadap 

peningkatan keterlibatan dunia usaha dan industri 

dalam PSG, variabel manajemen SMK memiliki penga-

ruh yang paling besar. Hal ini sejalan dengan penda-

pat Wardiman Djoyonegoro (1998) yang mengatakan 

keberhasilan SMK melaksanakan PSG secara dominan 

ditentukan oleh keandalan (reliability) manajemen 

sekolah yang bersangkutan. Keandalan manajemen 

sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepala 

sekolahnya.  

Terkait dengan hal itu, prinsip manajemen 

berbasis sekolah tampaknya lebih sesuai diterapkan 

guna mendukung keandalan dari manajemen sekolah. 
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Ibtisam Abu-Duhou (1999) mengatakan Inisiatif 

Manajemen Sekolah (IMS) di Hong Kong memberi flek-

sibilitas lebih besar bagi sekolah dalam menggunakan 

sumber daya, sementara pada saat yang sama me-

mungkinkan partisipasi lebih besar dari para guru, 

orang tua, dan alumni dalam pembuatan keputusan. 

Lebih lanjut dijelaskan sistem inisiatif manajemen 

sekolah memberi fleksibilitas dan otonomi lebih besar 

bagi masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan 

yang mengakibatkan tanggung jawab lebih besar 

kepada orang tua, pengusaha, dan  masyarakat luas.  

Selain itu, berdasarkan hasil temuan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan 

keterlibatan atau peran (partisipasi) dunia usaha dan 

industri dalam PSG di SMK N Bidang Keahlian Tata 

Busana di Provinsi Bali, yaitu peran Majelis Pendi-

dikan Kejuruan, Manajemen SMK, dan perhatian 

pemerintah terhadap PSG. Dari temuan yang menun-

jukkan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri 

yang tinggi dalam pelaksanaan PSG, hendaknya men-

dapat tanggapan serius dari pihak pemerintah mau-

pun sekolah sebagai mitra kerja untuk mempertahan-

kan keadaan tersebut dan bila perlu diupayakan 

peningkatannya. 

Rendahnya hubungan yang ditemukan antara 

peran MPK dalam upaya meningkatkan keterlibatan 

du/di dalam pelaksanaan PSG, disarankan kepada 
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MPK di berbagai jenjang untuk meningkatkan peran 

dan tanggung jawabnya sebagai fasilitator, motivator, 

dan koordinator dalam pelaksanaan PSG, khususnya 

dalam melakukan pendekatan dengan dunia usaha 

dan dunia industri (du/di). 

Agar pelaksanaan PSG sebagai pola pelaksanaan 

pendidikan dan latihan di industri terlaksana lebih 

baik, bermakna, dan dapat dirasakan oleh siswa, 

pihak sekolah selayaknya lebih bersifat fleksibel terha-

dap pola pelaksanaan PSG, sehingga siswa secara 

bebas dapat memanfaatkan kesempatan untuk mem-

peroleh pengalaman dunia kerja di lapangan. Hal ini 

sangat tergantung dari manajemen SMK dalam meng-

aturnya.  

Perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan 

PSG ditemukan masih rendah. Dalam hal ini pemerin-

tah perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat meng-

untungkan semua pihak yang terlibat dalam pelak-

sanaan PSG, misalnya kebijakan yang menyangkut 

keringanan membayar pajak bagi industri yang telah 

bekerja sama dalam PSG, pemberian penghargaan, 

dan kerja sama dalam lembaga diklat kejuruan.   

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyu Adi (1998) yang berjudul 

“Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Dunia Kerja di Kotamadia 

Surakarta”. Melalui penelitian tersebut, Wahyu Adi 

menyatakan bahwa ketidaksesusian kompetensi siswa 
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terhadap dunia institusi pasangan merupakan perma-

salahan yang menyertai dalam pelaksanaan pendidik-

an sistem ganda. Wahyu Adi menyimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda perlu 

adanya program pembelajaran bersama sehingga 

segera terwujud pelaksanaan praktik kerja industri 

yang lebih terarah. Diperlukan pemetaan bidang 

pekerjaan di industri, tidak hanya pada institusi 

pasangan namun dapat lebih luas lagi, sehingga akan 

dihasilkan gambaran menyeluruh tentang bidang 

pekerjaan yang ada di dunia kerja. 

Selain penelitian tersebut, berdasarkan penga-

matan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaksa-

naan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 

1 Salatiga, terdapat beberapa fenomena yang melatar-

belakangi perlunya penelitian ini, yaitu: (1) Masih 

terdapat sebagian DUDI yang menjadi partner/insti-

tusi pasangan belum mempunyai program pendidikan 

dan pelatihan bersama; (2) Masih terdapat sebagian 

DUDI atau institusi pasangan yang menempatkan 

siswa praktik pada bidang kerja yang tidak sesuai 

dengan program keahlian atau kompetensinya;         

(3) Belum optimalnya keahlian kerja (kompetensi) 

sebagian siswa yang telah melaksanakan Pendidikan 

Sistem Ganda; (4) Masih rendahnya disiplin sebagian 

siswa dalam melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda. 
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1.2  Batasan Masalah 

Pembatasan permasalahan bertujuan agar 

dalam sebuah penelitian dapat berjalan dengan lebih 

fokus serta tidak melebar terlalu jauh dari pokok 

persoalan yang akan dianalisis. Mengingat luasnya 

tujuan PSG yang akan dianalisis, maka dalam pene-

litian ini penulis membatasi pada “Peran DUDI dalam 

Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMK N I 

Salatiga”. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari bagaimana kompetensi profe-

sional siswa dalam mengimplementasikan kurikulum 

SMK pada praktik kerja industri, terdapat tiga rumus-

an masalah yang akan dijadikan acuan dalam peneli-

tian ini, yaitu:  

1. Bagaimana peran DUDI dalam pelaksanaan Pen-

didikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga?; 

2. Bagaimana peran DUDI dalam tahapan atau proses 

pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) seba-

gai bentuk implementasi Pendidikan Sistem Ganda 

di SMK Negeri 1 Salatiga?; 

3. Bagaimana persepsi DUDI terhadap pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda SMK Negeri 1 Salatiga? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menggambarkan peran DUDI dalam Pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga; 

2. Menggambarkan peran DUDI dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Industri Siswa SMK Negeri I Salatiga; 

3. Mengetahui Persepsi DUDI terhadap pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini menjadi sangat penting bagi 

pengembangan pendidikan baik secara teoritis mau-

pun praktis, yang meliputi: 

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk memperluas kajian disiplin ilmu 

manajemen pendidikan dalam kaitan dengan peran 

DUDI dalam implementasi program Pendidikan 

Sistem Ganda (PSG); 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi sekolah dan dunia 

usaha/industri, dalam menentukan kebijakan yang 

akan diambil dalam rangka meningkatkan efektivi-

tas pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa SMK 

Negeri 1 Salatiga; 
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3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

dapat memberikan pengetahuan yang berarti dalam 

memahami secara komprehensif, juga memberikan 

keterampilan dalam menganalisis berbagai perma-

salahan yang muncul dalam pengelolaan pendi-

dikan di SMK. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam sebuah karya ilmiah, sistematika menun-

jukkan alur pemikiran dan proses dari sebuah karya 

ilmiah. Pada penelitian ini sistematika penulisan 

diawali dengan Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang 

latar belakang, rumusan masalah dan tujuan serta 

manfaat yang diperoleh dari penelitain ini. 

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang 

berkaitan dengan topik penelitian yaitu konsep, defi-

nisi maupun kebijakan yang berkaitan dengan Pendi-

dikan Sistem Ganda (PSG) dan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) sebagai implementasi program Pendidikan 

Sistem Ganda. 

Selanjutnya melalui Bab III yang berisi tentang 

Metodologi Penelitian diuraikan tentang jenis peneliti-

an, sumber data penelitian, maupun teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian, yang 

meliputi Deskripsi SMK Negeri 1 Salatiga dan Hasil 

wawancara yang berkaitan dengan tujuan penelitian 

atau yang menggambarkan keterkaitan DUDI atau 
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peran DUDI dalam implementasi Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) di SMK Negeri 1 Salatiga.  

Pada Bab V diuraikan analisis dan pembahasan 

terhadap hasil penelitian. Dalam Bab V ini digambar-

kan bagaimana peran DUDI dalam implementasi 

Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga, 

termasuk optimalisasi peran DUDI dalam Pendidikan 

Sistem Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga.  

Bab VI tentang Penutup merupakan bab terkahir 

dalam penelitian ini. Pada Bab VI akan diuraikan 

kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan bagi semua pihak 

yang terkait dalam implementasi Pendidikan Sistem 

Ganda di SMK Negeri 1 Salatiga. 

 


