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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pendidikan Sistem Ganda 

2.1.1 Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda 

Kebijakan pendidikan sistem ganda dikembang-

kan berdasarkan konsep dual system di Jerman, yaitu 

suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian 

profesional yang memadukan secara sistematik dan 

sinkron program pendidikan di sekolah dan pengua-

saan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja 

langsung di dunia kerja, dengan tujuan untuk menca-

pai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Tujuan 

penyelenggaran Pendidikan Sistem Ganda adalah:      

(1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian 

profesional, (2) Memperkokoh link and match antara 

sekolah dengan dunia usaha, (3) Meningkatkan efisi-

ensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja,    

(4) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap 

pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendi-

dikan. 

Dalam pelaksanaan PSG pada sekolah mene-

ngah kejuruan, isi pendidikan dan pelatihan meliputi: 

1) Komponen pendidikan umum (normatif), meliputi: 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga-

negaraan, Agama, Bahasa dan Sastra Indonesia, 
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Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Sejarah 

Nasional dan Sejarah Umum; 

2) Komponen pendidikan dasar meliputi: Matematika, 

Bahasa Inggris, Biologi, Fisika dan Kimia; 

3) Komponen kejuruan, yaitu meliputi pelajaran teori-

teori kejuruan dalam lingkup suatu program studi 

tertentu untuk membekali pengetahuan tentang 

tehnis dasar keahlian; 

4) Komponen Praktik Dasar Profesi, berupa latihan 

kerja untuk menguasai teknik bekerja secara benar 

sesuai tuntutan profesi; 

5) Komponen Praktik Keahlian profesi yaitu berupa 

kegiatan bekerja secara terprogram dalam situasi 

sebenarnya untuk mencapai tingkat keahlian dan 

sikap profesional.  

Untuk pengelolaan kegiatan belajar mengajar 

dalam pendidikan sistem ganda ini ada beberapa 

prinsip dasar yaitu: (1) Ada keterkaitan antara apa 

yang dilakukan di sekolah dan apa yang dilakukan di 

institusi pasangan sebagai suatu rangkaian yang 

utuh; (2) Praktik keahlian di institusi pasangan 

merupakan proses belajar yang utuh, bermakna dan 

sarat nilai untuk mencapai kompetensi lulusan;        

(3) Ada kesinambungan proses belajar dengan waktu 

yang sesuai dalam mencapai tingkat kompetensi yang 

dibutuhkan: (4) Berorientasi pada proses di samping 
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berorientasi kepada produk dalam mencapai kompe-

tensi lulusan secara optimal. 

 

2.1.2 Pengertian Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

Pengertian pendidikan sistem ganda menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 

sebagai berikut (Depdikbud, 1994: 7): 

Pendidikan sistem Ganda adalah suatu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional 

yang memadukan secara sistematik dan sinkron 
program pendidikan di sekolah dan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah 

untuk mencapai suatu tingkat keahlian profe-

sional tertentu. 

 
Menurut Wardiman Djojonegoro (1994:10) pen-

didikan sistem ganda pada dasarnya adalah: “suatu 

penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan 

secara tersistem kegiatan pendidikan (teori) di sekolah 

dengan kegiatan pendidikan (praktik) di industri”.  

Hal senada dikemukakan oleh Pakpahan 

(1994:13) yang menyatakan bahwa pendidikan sistem 

ganda merupakan suatu bentuk penyelengaraan pen-

didikan keahlian kejuruan yang memadukan secara 

sistematis dan sinkron antara program pendidikan di 

sekolah dengan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada 

bidang pekerjaan yang relevan, terarah untuk menca-

pai penguasaan kemampuan keahlian tertentu. 
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Dari berbagai pengertian di atas, dapat disim-

pulkan bahwa Pendidikan Sistem Ganda merupakan 

bentuk penyelengaraan pendidikan yang memadukan 

secara sistematis dan sinkron antara program pen-

didikan di sekolah dengan program pendidikan di luar 

sekolah untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. 

Lebih lanjut dari pengertian di atas, tampak 

bahwa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) mengandung 

beberapa pengertian, yaitu: (1) PSG terdiri dari 

gabungan subsistem pendidikan di sekolah dan 

subsistem pendidikan di dunia kerja/industri; (2) PSG 

merupakan program pendidikan yang secara khusus 

bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian 

profesional; (3) penyelenggaraan program pendidikan 

di sekolah dan dunia kerja/industri dipadukan secara 

sistematis dan sinkron, sehingga mampu mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan; dan           

(4) proses penyelenggaraan pendidikan di dunia kerja 

lebih ditekankan pada kegiatan bekerja sambil belajar 

(learning by doing) secara langsung pada keadaan yang 

nyata. 

 
2.1.3 Tujuan Pendidikan Sistem Ganda 

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 323/U/1997 Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) adalah: 

Suatu bentuk penyelenggaran pendidikan keahlian 

kejuruan yang memadukan secara sistematis dan 

sinkron program keahlian yang diperoleh melalui 
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bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di 

dunia usaha/industri atau institusi pasangan 

terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian 
professional tertentu. 

 

Menurut Lubis (2000:7), Pendidikan Sistem 

Ganda pada hakikatnya adalah: “Penyelengaraan 

pendidikan kejuruan yang dilaksanakan bersama oleh 

sekolah kejuruan dengan dunia usaha/industri”. 

Wardiman Djojonegoro (1997:79) menyatakan 

bahwa dalam Pendidikan Sistem Ganda tersirat dua 

pihak yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan kerja 

atau dunia usaha/industri atau instansi tertentu yang 

secara bersama-sama menyelenggarakan suatu 

program pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kedua 

belah pihak secara bersungguh-sunggguh terlibat dan 

bertanggungjawab mulai dari tahap perencanaan 

program, tahap penyelenggaraan, sampai pada tahap 

penilaian dan penentuan siswa serta upaya pemasaran 

tamatannya. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

pada sekolah menengah kejuruan dilaksanakan di dua 

tempat yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan dan 

dunia usaha/industri sebagai dunia kerja. 

Dalam Pendidikan Sistem Ganda terdapat bebe-

rapa prinsip di antaranya adalah: (a) terdapat keter-

kaitan antara apa yang dilakukan di sekolah dengan 

apa yang dilakukan di dunia usaha/industri;            
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(b) praktik keahlian di dunia usaha/industri merupa-

kan proses belajar yang utuh, bermakna dan sarat 

akan nilai untuk mencapai kompetensi lulusan;         

(c) terdapat kesinambungan proses belajar dengan 

waktu yang sesuai dalam mencapai kompetensi lulus-

an; (d) terdapat kesinambungan proses belajar dengan 

waktu yang sesuai dalam mencapai tingkat kompe-

tensi yang dibutuhkan; (e) sangat berorientasi pada 

proses selain berorientasi pada produk dalam menca-

pai kompetensi lulusan secara optimal.  

Sebagai karakteristik pengelolaan Kegiatan Bela-

jar Mengajar (KBM) dalam Pendidikan Sistem Ganda, 

di antaranya adalah pembagian tugas dan tanggung-

jawab antara sekolah dan dunia usaha/industri dalam 

aspek penyelenggaraan belajar mengajar, proses 

belajar mengajar di sekolah merupakan persiapan bagi 

siswa untuk dapat terjun/mengerjakan tugas di 

lapangan kerja, dan kegiatan belajar di sekolah dan 

institusi pasangan merupakan kesatuan utuh dalam 

mencapai kompetensi siswa (Pakpahan, 1977:2). 

Indikator yang dapat mengukur pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda adalah: (a) kesesuaian 

tempat praktik siswa dengan jurusan/program keah-

lian; (b) program pendidikan dan pelatihan; (c) Jadwal 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat);         

(d) waktu pelaksanaan diklat di dunia usaha/industri; 

(e) kesiapan siswa dari pengetahuan dan keterampilan; 

(f) relevansi materi yang diajarkan di sekolah dengan 

dunia usaha/industri; (g) kesesuaian fasilitas sarana 
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dan prasarana yang ada di sekolah dengan dunia 

usaha/industri; dan (h) sistem penilaian dan serti-

fikasi. 

Pendidikan Sistem Ganda merupakan sub-

sistem pendidikan kejuruan, maka semua kegiatan 

pendidikan sistem ganda hendaknya mengacu pada 

prinsip dasar pendidikan kejuruan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua komponen yang terlibat 

dalam pendidikan sistem ganda harus saling bekerja 

sama dan saling mendukung. Komponen dalam 

pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda yaitu pihak 

sekolah dan pihak dunia usaha/industri yang menjadi 

pasangannya. 

Adapun kegiatan yang perlu dilakukan agar 

pelaksanaan pendidikan sistem ganda berjalan dengan 

baik dan sistematis, yaitu (Depdikbud, 1994: 6): 

(1) Menyusun program kerja yang jelas tentang 
rencana pendidikan sistem ganda, sebagai 

pegangan bagi SMK bersangkuta sekaligus se-

bagai bahan kajian serta pertimbangan pihak 

dunia usaha yang akan diajak bekerja sama; 

(2) Memantapkan ikatan natara SMK dengan 
dunia usaha pasangannya, sehingga menjamin 

kelangsungan penyelenggaraan pendidikan 

sistem ganda; 

(3) Menyusun program pengajaran bersama 

dengan dunia usaha pasangannya berdasar 

kurikulum yang berlaku; 

(4) Menyiapkan tenaga yang akan terlibat dalam 

pendidikan sistem ganda khususnya tenaga 

pengajar, pelatih dunia kerja dan tenaga teknis 

lainnya; 
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(5) Melaksanakan pendidikan dengan sistem 

ganda sesuai dengan program yang telah 

dibuat; 

(6) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

pendidikan sistem ganda; 

(7) Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan 

pendidikan sistem ganda. 

 

Pendidikan sistem ganda merupakan upaya 

untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan 

siswa, sehingga diperlukan usaha perencanaan yang 

matang dan melibatkan kerja sama pihak sekolah dan 

pihak dunia usaha. Oleh karena itu, sistematika 

pelaksanaan pendidikan sistem ganda merupakan 

salah satu usaha memperlancar program tersebut. 

Tujuan pendidikan sistem ganda di Indonesia 

dirumuskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebu-

dayaan sebagai berikut: 

(1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki 
keahlian profesional yaitu tenaga kerja yang 

memiliki tingkat pengetahuan/ketrampilan 

dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan kerja; 

(2) Memperkokoh dan meningkatkan keterkaitan 
dan kesepadanan “link and match” antara SMK 

dengan dunia usaha/industri; 

(3) Meningkatkan efisiensi program pendidikan 

dan pelatihan ketenagakerjaan yang berkua-

litas profesional; 

(4) Memberi pengakuan dan penghargaan terha-
dap pengalaman kerja sebagai bagian dari 

proses pendidikan. 
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2.1.4 Komponen Pendidikan Sistem Ganda 

Karakteristik pendidikan sistem ganda menurut 

konsep pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) tahun 1994 didukung oleh beberapa faktor yang 

menjadi komponen-komponennya, yaitu institusi 

pasangan, program pendidikan dan pelatihan bersama, 

kelembagaan kerjasama, nilai tambah dan jaminan 

keberlangsungan. 

1. Institusi Pasangan 

Pendidikan Sistem Ganda hanya mungkin dilak-

sanakan apabila terdapat kerjasama dan kesepakatan 

antara institusi pendidikan dan pelatihan kejuruan, 

dalam hal ini SMK dan institusi lain (industri/peru-

sahaan yang berhubungan dengan lapangan kerja) 

yang memiliki sumberdaya untuk mengembangkan 

keahlian, kerjasama tersebut mempunyai partner atau 

pasangan. 

2. Program Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan sistem ganda pada dasarnya adalah 

milik dan tanggungjawab bersama antara lembaga 

pendidikan dan pelatihan kejuruan dan institusi 

pasangannya (dunia usaha/industri), maka program 

pendidikan yang akan digunakan harus merupakan 

program yang dirancang dan disepakati bersama oleh 

kedua belah pihak. 
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Program atau kurikulum yang saat ini berlaku 

dan dikembangkan disusun dengan mengacu pada 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang mengutamakan penyiapan 

tamatan agar dapat memasuki lapangan kerja dan 

mengembangkan sikap profesional. Program pendidik-

an yang harus disepakati bersama tersebut paling 

tidak meliputi: 

a. Standar profesi (standar keahlian) 

Pendidikan Sistem Ganda sebagai bagian inte-

gral pengembangan sumberdaya manusia bertujuan 

untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

bekerja dalam bidang tertentu.  

Tujuan ini mengandung arti bahwa tamatan 

pendidikan sistem ganda harus memiliki kemampuan/ 

kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha/ 

industri, sehingga segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perencanaan, penyelenggaraan dan penilaian 

pendidikan dan pelatihan harus mengacu pada penca-

paian standar kemampuan profesional sesuai dengan 

tuntutan profesi. Oleh karena itu standar profesi 

harus memuat ukuran kemampuan dan menggambar-

kan kewenangan pada kurikulum masing-masing 

program studi. 

b. Standar pendidikan dan pelatihan 

Untuk mencapai kewenangan dan penguasaan 

standar kemampuan tamatan yang telah ditetapkan, 

diperlukan suatu proses pendidikan dan pelatihan 
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yang terstandar dengan ukuran materi, waktu dan 

metode pola pelaksanaan.  

Khusus untuk program Pendidikan Sistem 

Ganda di SMK, isi materi program pendidikan tidak 

dapat lepas dari pertimbangan isi atau materi kuri-

kulum yang berlaku secara utuh, yaitu tiga komponen 

besar pogram pendidikan sebagai berikut (Depdikbud, 

1994: 10-11): 

(1) Komponen pendidikan umum yang menyang-

kut pembentukan watak dan kepribadian se-
bagai warga bangsa Indonesia; 

(2) Komponen pendidikan dasar (adaptif) me-

nyangkut pembekalan kemampuan mengem-

bangkan diri secara berkelanjutan; 

(3) Komponen pendidikan dan pelatihan kejuruan, 

menyangkut pembentukan kemampuan keah-
lian tertentu untuk bekal kerja, yang meliputi: 

(a) Teori kejuruan untuk membekali penge-

tahuan tentang teori kejuruan bidang keahlian 

yang bersangkutan; (b) Praktik dasar kejuruan 

yaitu berupa latihan dasar untuk menguasai 
dasar-dasar teknik bekerja secara baik dan 

benar sesuai persyaratan keahlian profesi;     

(c) Praktik keahlian produktif, yaitu berupa 

kegiatan bekerja langsung secara terprogram 

dalam situasi sebenarnya, untuk mencapai 

tingkat keahlian dan sikap kerja profesional.  

 

Selanjutnya dalam pelaksanaan pendidikan 

sistem ganda, kesempatan waktu pelaksanaan sangat 

penting, sehingga penyelenggaraannya disesuaikan 

dengan tuntutan lamanya waktu yang dibutuhkan 

untuk menguasai/mencapai standar profesi yang telah 

ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, 
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baik sekolah maupun dunia usaha/industri. Sedang-

kan dalam pola pelaksanann yang berkaitan dengan 

waktu pelaksanaan di SMK maupun insitusi pasang-

an/partner (dunia usaha/industri), menurut Departe-

men Pendidikan dan Kebudayaan (1994:10) terdapat 4 

(empat) model, yaitu: 

(1) Days Release 

Dalam bentuk days release disepakati 

bersama dari enam hari belajar dalam satu 

minggu, beberapa hari di sekolah dan bebe-

rapa hari di institusi yang menjadi partner 

sekolah tersebut; 

(2) Block Release 

Dalam model ini disepakati bersama berapa 
bulan/caturwulan/semester di sekolah dan 

berapa bulan/catur wulan/semester di 

institus yang menjadi partner sekolah; 

(3) Hours Release 

Model hours release menggunakan metode 

pada jam-jam ertentu peserta didik erada di 
sekolah dan selanjutnya praktek kerja pada 

jam-jam tertentu di institusi partner sekolah; 

(4) Kombinasi ketiga model  

Model ini merupakan kombinasi dari ketiga 

model tersebut di atas. 

 

Menurut Muh Khumaedy (1997:111), dari 

model-model tersebut, block release merupakan model 

yang paling banyak disukai oleh dunia usaha/industri 

karena penyelenggaraan praktik siswa di dunia 

usaha/industri dalam waktu tertentu dan cukup lama. 

Dengan waktu yang cukup lama siswa dapat memban-

tu proses produksi juga keterampilan yang akan 

dikuasai lebih banyak dibanding model yang lain. 
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c. Standar penilaian dan sertifikasi 

Selanjutnya adalah perlunya pengujian terhadap 

siswa untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai 

kemampuan sesuai dengan profesi yang telah ditetap-

kan. Bagi siswa yang telah menguasai kemampuan 

yang dipersyaratkan dinyatakan lulus dan dibekali 

dengan sertifikat oleh tim penguji, yang terdiri dari 

unsur SMK, dunia usaha/industri, asosiasi profesi, 

dimana terdapat dua jenis penilaian yaitu penilaian 

hasil belajar dan penilaian penguasaan keahlian. 

 

2.2  Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) 

2.2.1 Peran Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) 

Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan 

dunia usaha dan dunia industri, argumen untuk  yang 

mengomentari adalah sekolah tidak dapat lagi kita 

pikirkan sebagai suatu lembaga sosial yang berdiri 

sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga sosial lain. 

Sekolah harus kita pandang sebagai suatu bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang ada 

di sekitarnya, baik masyarakat lokal, maupun masya-

rakat daerah atau masyarakat nasional.  

Untuk melihat hubungan antara dunia pendi-

dikan dan DUDI, penulis melakukan pendekatan 

melalui studi kasus dari beberapa negara tetangga 

yang menjadi tolok ukur dalam menyelaraskan pen-
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didikan dan DUDI yang dilihat dari beberapa aspek 

yaitu sebagi berikut: 

1. Peran Sosial Ekonomi 

Pendidikan dan DUDI merupakan sisi mata 

uang yang jelas keduanya tidak dapat dipisahkan. 

Gambaran peran DUDI di Malaysia dalam konteks 

penyediaan kediaman atau asrama di UUM di Malaysia 

merupakan hubungan sinergis yang sangat menun-

jang peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan meng-

hasilkan lulusan yang akan digunakan oleh DUDI. 

Artinya, kualitas hasil pendidikan akan mempengaruhi 

kualitas DUDI. Dengan ini sudah barang tentu DUDI 

tidak pantas hanya menengadahkan tangannya ke 

atas, menunggu turunnya kualitas lulusan yang ber-

mutu untuk menjadi SDM-nya. Minimal 5% dari dana 

keuntungan DUDI sepantasnya dapat dialokasikan 

untuk pendidikan. 

         Di beberapa perusahaan korporasi di Jepang, 

misalnya yang tergabung dalam KEIDANREN atau 

semacam KADIN di Indonesia telah mengalokasikan 

dana khusus untuk pembangunan masyarakat, khu-

susnya pendidikan. KEIDANREN Jepang mempunyai 

program untuk mengirimkan para guru dari Indonesia 

untuk memperoleh pelajaran dari Jepang bahwa 

Jepang pada saat ini adalah bukan lagi sebagai Jepang 

seperti pada masa-masa Perang Dunia II. Biaya perja-

lanan sampai dengan akomodasi, bahkan uang saku 

para guru semuanya ditanggung oleh KEIDANREN. 
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Tergabung dalam KEIDANREN ini adalah perusahaan 

raksasa multinasional milik Jepang, seperti Marobeni, 

Mitsubishi Heavy Industry, dan masih banyak lagi. 

Contoh lainnya di Indonesia, perusahaan Berau Cool, 

perusahaan batubara di Kalimantan Timur memiliki 

satu divisi yang amat terkenal dengan nama 

Community Development (COMDEV) yang tugasnya 

melakukan pembangunan masyarakat, termasuk di 

dalamnya mengadakan diklat bagi guru-guru sekolah 

dasar sampai dengan sekolah menengah, kerja sama 

dengan lembaga Inservice Training yang ada. 

2. Peran Sosial Budaya 

Dibandingkan dengan institusi birokrasi yang 

ada, lembaga bisnis yang amat kita kenal sebagai 

DUDI adalah memiliki karakteristik sebagai institusi 

yang sangat berorientasi kepada aspek kualitas, dan 

aspek keuntungan. Fasilitas modern DUDI dapat 

menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. 

Budaya kerja DUDI juga demikian, keuntungan DUDI 

yang telah go international, lebih-lebih lagi seperti PT 

Sampoerna, PT. Indofood, dan masih ada sederet 

perusahaan lain yang bertaraf internasional.  

Pada umumnya mereka telah memiliki standar 

mutu internasional dengan ISO-nya.  Maka untuk 

meningkatkan SDM semua elemen yang  terkait 

dengan DUDI harus bersinergi. Adapun ketiga elemen 

tripusat pendidikan (bagan paradigma hubungan 
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keluarga, sekolah, dan masyarakat DUDI) harus dalam 

sinergi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. 

Dengan layanan pendidikan yang bermutu, akan 

dihasilkan lulusan yang bermutu. Dengan lulusan 

yang bermutu itulah yang kemudian akan direkrut 

oleh DUDI untuk menjadi SDM yang bermutu yang 

akan mengabdikan diri untuk DUDI. Sudah saatnya 

kita bersatu, bekerjasama, saling membantu dan 

saling memperkuat sektor yang sudah baik untuk 

kemajuan bangsa. 

Pembangunan merupakan proses terus-menerus 

untuk mencapai kesempurnaan. Pembangunan di 

Indonesia mencakup berbagai sektor, salah satu di 

antaranya adalah sektor pendidikan. Peranan sektor 

pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya terse-

but di atas tidak dapat diabaikan. Program pendidikan 

harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. 

Demikian pula produk yang dihasilkan oleh dunia 

usaha merupakan konsumsi masyarakat luas. Dengan 

demikian proses pelatihan akan memberi arti pada 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Dengan kebijaksanaan Kementerian Pendidikan 

tentang pendekatan Pendidikan dengan Sistem Ganda 

sebagai pola utama penyelenggaraan Kurikulum 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan salah 

satu upaya untuk meningkatkan kualitas tamatan 

agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Pemba-

ngunan Nasional pada umumnya, dan kebutuhan 

ketenagakerjaan pada khusunya, sebagai bagian tak 
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terpisahkan dari kebijaksanaan link and macth yang 

berlaku bagi semua jenis jenjang pendidikan di 

Indonesia. Munculnya gagasan link and macth (keter-

kaitan dan kesepadanan) ternyata telah membuka 

peluang bagi pihak pelaksana pendidikan khususnya 

Pendidikan Menengah Kejuruan untuk memungkin-

kan bekerja sama dengan Dunia Usaha dalam mem-

bina dan mengembangkan potensi di lapangan. 

Link and Macth juga memberi kesempatan bagi 

peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk 

mengembangkan kreativitas belajar pada wahana pen-

didikan yang lebih realistis. Pihak Sekolah Menengah 

Kejuruan harus dapat memanfaatkan Dunia Usaha ini 

sebagai wahana pelatihan yang paling efektif bagi 

pembentukan keterampilan dan sikap profesional para 

lulusan.  

Dengan adanya kesepakatan kerjasama antara 

pihak sekolah dengan Dunia Usaha maka Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) para peserta didik di Sekolah 

Menengah Kejuruan akan memperoleh pengalaman 

yang sangat berharga sebagai persiapan memasuki 

bursa kerja. Proses kegiatan Belajar Mengajar seperti 

ini disebut Pendidikan Sistem Ganda. 

Pada prinsipnya Pendidikan Sistem Ganda ada-

lah kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri 

yaitu saling membantu, saling mengisi dan saling 

melengkapi untuk meraih keuntungan bersama. Selagi 
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Pendidikan Sistem Ganda tidak menjadi beban Dunia 

Usaha/Dunia Industri, kerja sama tersebut dapat 

ditumbuhkembangkan sekaligus sebagai wujud atau 

peranserta Dunia Usaha/Dunia Industri dalam pem-

bangunan nasional pada umumnya dan pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda khususnya. 

Dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda 

guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan 

formal sebab secara dinamis tuntutan mutu lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan dipengaruhi oleh kualitas 

gurunya. Perkembangan teknologi di Dunia Usaha dan 

Dunia Industri sangat pesat maka dirasakan lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan masih perlu secara 

dinamis ditingkatkan kemampuannya agar memenuhi 

kesempatan kerja. 

Disadari bahwa penyiapan Sumber Daya Manu-

sia yang tangguh sebagai modal pembangunan yang 

produktif adalah menjadi tanggung jawab bersama 

pemerintah, masyarakat dan keluarga. Maka dukung-

an semua pihak untuk menyelenggarakan pendidikan 

di Sekolah Menengah Kejuruan yang dapat mengha-

silkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan misi 

yang diperlukan. Kreativitas guru dalam mempersiap-

kan bahan ajar sangat menentukan kebutuhan penge-

tahuan sebagai kesiapan diri pada peserta didiknya 

untuk memasuki lapangan kerja dan kehidupan 

masyarakat di kemudian hari. Selanjutnya pelaksana-

an pendidikan di Dunia Usaha/Dunia Industri disebut 

Praktik Kerja Industri yang disingkat PRAKERIN, 
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sedangkan pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah 

Proses Belajar Mengajar yang disingkat dengan PBM 

dengan jam-jam pelajaran yang telah ditentukan. 

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan 

pula bahwa peran dunia usaha/industri merupakan 

tanggapan atau informasi yang diberikan oleh dunia 

usaha/industri sebagai institusi pasangan SMK terha-

dap kinerja siswa dalam pelaksanaan Pendidikan 

Sistem Ganda. 

Dalam Pendidikan Sistem Ganda (PSG), terdapat 

dua tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidik-

an menengah kejuruan yaitu sekolah dan dunia 

usaha/industri, sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan (1997) 

bahwa pendidikan sistem ganda mengandung makna: 

pendidikan kejuruan bukan hanya milik Departemen 

Pendidikan saja melainkan juga milik masyarakat, 

terutama masyarakat dunia usaha/industri. Keterkait-

an dan keterpaduan kerja proses pendidikan merupa-

kan tanggungjawab bersama antara sekolah dengan 

dunia usaha/industri. 

Hubungan kerjasama SMK dengan dunia usa-

ha/industri bertujuan untuk (Direktorat Dikmenjur, 

1997): 

(1) Meningkatkan dan mengembangkan hubungan 

SMK dengan dunia usaha/industri agar ber-

tanggungjawab terhadap peningkatan mutu 

pendidikan menengah kejuruan; 
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(2) Secara bersama-sama menetapkan langkah-

langkah kongkrit untuk melaksanakan bentuk 

dan jenis hubungan kerjasama dengan lebih 
mantap; 

(3) Membuat komitmen bersama untuk dijadikan 

landasan pelaksanaan hubungan kerjasama; 

(4) Pengembangan kerjasama untuk secara ber-

sama-sama melaksankan Pendidikan Sistem 

Ganda. 

 

Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu 

tamatan SMK, diharapkan dunia usaha/industri dapat 

menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra 

sejajar, promotor, inspirator, motivator, komunikator 

dan fasilitator dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG). 

 
2.2.2 Kemitraan Sekolah dengan Dunia Usaha/ 

Industri (DUDI) 

Kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dengan dunia usaha dan industri (DUDI) me-

nurut Napitupulu, E.L. (2008) perlu dibangun secara 

sinergi sehingga lulusan yang dihasilkan mampu 

beradaptasi dengan kebutuhan pasar dunia usaha dan 

industri. Djojonegoro dalam Anwar (1999:7) menegas-

kan, kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri 

bukan lagi merupakan hal penting, tetapi merupakan 

keharusan.  Muliati A.M, (2007:7) menje-laskan untuk 

mendapat keterampilan tidak cukup peserta didik 

belajar di sekolah tetapi harus didapat melalui on the 

job training yaitu belajar dari pekerja yang sudah 

berpengalaman di industri. Oleh karena itu sulit 
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diharapkan dapat membentuk keahlian profesional 

pada diri peserta didik tanpa partisipasi industri. 

Soenarto dalam Nuraida (2006:52) menegaskan kemi-

traan merupakan kunci kesuksesan organisasi. 

Kemitraan menurut McGeorge, D. dan Palmer, A. 

(2002:225) berkaitan dengan hubungan manusia 

dengan kepentingan stakeholder, yang dilandasi kese-

imbangan kekuasaan. Kemitraan merupakan subjek 

yang kompleks yang sulit untuk dijabarkan dan di-

analisis, karena kemitraan bukan sekedar memfor-

malkan nilai-nilai lama, atau nostalgia kembali ke 

masa lalu. Kemitraan memerlukan tanggung jawab 

moral dan adil sebagai fondasi penting dari setiap 

kemitraan. Oleh karena itu kemitraan mempunyai 

beragam makna. 

Kemitraan menurut Bresnen M. dan Marshall N. 

(2000:231) memiliki makna yang sangat luas meliputi 

behaviour, attitudes, values, practices, tools dan 

techniques.  Menurut Crowley dan Karim dalam Lendra 

(2004:2), kemitraan secara mendasar dapat didefini-

sikan menurut dua cara. Pertama melalui atribut yang 

melekat pada kemitraan seperti kepercayaan, saling 

berbagi misi dan komitmen jangka panjang. Kedua 

melalui proses dimana kemitraan dilihat sebagai suatu 

kata kerja, seperti membangun pernyataan misi, kese-

pakatan terhadap sasaran dan tujuan bersama. 
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Soenarto dalam Nuraida (2006:52) menyebut 

kemitraan sebagai power networking. Kata power ber-

arti kekuatan, potensi, kemampuan untuk melakukan 

sesuatu. Network, artinya jaringan, hubungan erat dan 

tersistem. Kata power networking diartikan sebagai 

hubungan kerjasama yang kuat, erat, dan tersistem di 

antara lembaga terkait dalam rangka memanfaatkan 

potensi atau kekuatan yang dimilikinya. Kata mitra 

berarti teman, sahabat karib, kawan kerja, pasangan 

kerja. Kemitraan berkonotasi adanya hubungan kerja-

sama atau jalinan kerjasama sinergis antara lembaga, 

antar lembaga, antar organisasi, atau sebagai institusi 

pasangan. Sebagai mitra kerja dalam institusi pasang-

an mereka saling mengisi, saling membutuhkan, dan 

saling menguntungkan di dalam melakukan program 

kerjasama yang direncanakan. 

Kemitraan menurut Palestin B. (2007) adalah 

hubungan atau kerja sama antara dua pihak atau 

lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan 

saling menguntungkan atau memberikan manfaat. 

Menurut Taufik T. (2008), kemitraan merupakan suatu 

kesepakatan hubungan antara dua atau lebih pihak 

untuk mencapai tujuan tertentu.  

Hubungan kemitraan antara dua pihak atau 

lebih dapat berupa hubungan dalam tingkatan yang 

dinilai lebih ”longgar” seperti ”koordinasi” 

(coordination) hingga tingkatan yang ”lebih mengikat” 

seperti ”kerjasama” (cooperation) dan ”kolaborasi” 

(collaboration).  Kartasasmita G. (1997:4) mengemuka-
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kan kemitraan mengandung pengertian adanya 

hubungan kerja sama di antara berbagai pihak yang 

sinergis, bersifat sukarela, dan dilandasi oleh prinsip 

saling membutuhkan, saling menghidupi, saling mem-

perkuat, dan saling menguntungkan. 

Menurut Pakpaham dalam Anwar (1999:6); 

Muslim (2007:5); dan Korneli dalam Muhidin, S.A., 

(2009:1) kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan 

industri meliputi perencanaan,  pelaksanaan, dan 

evaluasi. Kemitraan dalam perencanaan dapat berupa: 

(1) penyusunan  standar kompetensi; (2) pengembang-

an kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan tuntutan 

perkembangan teknologi yang paling mutakhir; dan  

(3) penyusunan sistem pengujian dan sertifikasi. 

Kemitraan dalam pelaksanaan dapat berupa: (1) mem-

berikan kesempatan kepada siswa untuk melaksa-

nakan praktik kerja industri/prakerin; (2) pemagangan 

guru; (3) pembiayaan pendidikan dan pelatihan;        

(4) pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Kemitraan dalam evaluasi dapat berupa (1) pelaksa-

naan uji kompetensi; (2) pemberian  sertifikasi; dan   

(3) rekrutmen tamatan. 

Melalui kemitraan setidaknya terdapat tiga 

fungsi Dunia Usaha/Industri bagi siswa yaitu: 

1. Sebagai Tempat Praktik Siswa 

Banyak SMK yang tidak memiliki peralatan dan 

mesin untuk praktik dalam memenuhi standar kom-
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petensi atau tujuan yang ditentukan, menggunakan 

industri sebagai tempat praktik (outsourcing). Perma-

salahannya adalah pada saat ini jumlah industri tidak 

sebanding dengan jumlah siswa SMK yang memerlu-

kannya sebagai tempat praktik. Sementara itu, 

masing-masing industri memiliki kapasitas yang ter-

batas untuk bisa menampung siswa SMK berpraktik di 

industri tersebut. Kebijakan pemerintah yang mendo-

rong tumbuhnya jumlah SMK hingga menjadi 70% 

SMK dan 30% SMA semakin menambah masalah 

terkait dengan hal ini. Karena anggaran untuk 

penyediaan alat dan bahan praktik masih kurang, 

maka akan semakin banyak SMK baru yang tidak 

mampu memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum dan standar 

kompetensi dunia kerja. Dampaknya, pelaksanaan 

praktik tidak mencapai target pencapaian kompetensi 

standar yang ditentukan atau standar dunia kerja.  

Kendala lain adalah, tidak semua siswa mampu me-

menuhi standar kompetensi minimal yang ditentukan 

pihak industri, sehingga mereka takut mempekerjakan 

siswa SMK karena memiliki resiko pada kegagalan 

produksi, yang berakibat pada kerugian di pihak 

industri.   

 

2. Industri sebagai Tempat Magang Kerja 

Sistem Magang (apprenticeship) merupakan 

sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam 

sejarah pendidikan vokasi. Sistem magang merupakan 
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sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan me-

nyiapkan seseorang untuk memperdalam dan mengu-

asai keterampilan yang lebih rumit yang tidak 

mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendi-

dikan masal di sekolah.  

Dalam sistem magang seorang yang belum ahli 

(novices) belajar dengan orang yang telah ahli (expert) 

dalam bidang kejuruan tertentu, sehingga memberi 

nilai lebih pada orang tersebut. Sistem magang juga 

dapat membantu siswa SMK memahami budaya kerja, 

sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan 

pelayanan konsumen. Keterbatasan sistem magang 

adalah sistem ini hanya bisa menampung sedikit 

peserta magang, sehingga tidak mampu memecahkan 

permasalahan dalam menampung siswa SMK sebagai 

tempat praktik dalam menguasai suatu kompetensi.  

Sistem magang selama ini telah dipraktikkan 

oleh beberapa sekolah. Dual sistem yang diadopsi dari 

sistem Jerman pernah juga dilaksanakan di Indonesia, 

dan cukup berkembang baik pada saat sebelum krisis 

karena mendapat dukungan sejumlah dunia usaha 

dan industri yang cukup banyak. Dual sistem ini 

pernah mendapatkan dukungan yang baik dari peme-

rintah dengan mengeluarkan kebijakan (MoU) antara 

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tena-

ga Kerja, Kementerian Perindustriam saat itu.  Industri 

didorong untuk mau bekerjasama dengan SMK dan 

mau menerima siswa SMK melakukan praktik. Namun 
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sekarang sistem ini sangat jarang dilakukan karena 

banyak industri yang ditutup pada masa krisis dan 

sekarang pemerintah belum berhasil mendirikan 

industri. 

3. Industri sebagai Tempat Belajar Manajemen 

Industri dan Wawasan Dunia Kerja 

Selama ini, industri dimanfaatkan oleh sekolah 

sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan 

organisasi produksi. Siswa SMK kadang-kadang mela-

kukan pengamatan cara kerja mesin dan produk yang 

dihasilkan dengan secara tidak langsung belajar 

tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu siswa 

juga belajar tentang manajemen dan organisasi indus-

tri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara penge-

lolaan usaha, sehingga mereka memiliki wawasan dan 

pengetahuan tentang dunia usaha.  

Melalui belajar manajemen dan organisasi ini 

juga bisa menambah wawasan siswa pada dunia 

wirausaha. Siswa SMK kadang-kadang menggunakan 

industri sebagai objek wisata-belajar dengan sekedar 

mengamati dan melihat-lihat dari kejauhan proses 

produksi di industri. Mereka juga kadang-kadang 

mendapatkan informasi dari pengelola industri tentang 

organisasi dan para pengelolanya.  

Terdapat dua teori belajar di tempat kerja yang 

pokok terkait dengan DUDI, yaitu situated learning 

dan work-based learning (belajar berbasis tempat 

kerja). 
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1. Konsep Situated Learning 

Situated Learning adalah merupakan teori bela-

jar yang mempelajari akuisisi pengetahuan dan keter-

ampilan yang digunakan di dunia kerja (Brown, 1998). 

Stein (1998:1) mengidentifikasi empat prinsip 

terkait dengan situated learning, yaitu:  

(1) belajar adalah berakar pada kegiatan sehari-
hari (everyday cognition), (2) pengetahuan diper-

oleh secara situasional dan transfer berlangsung 
hanya pada situasi serupa (context), (3) belajar 

merupakan hasil dari proses sosial yang menca-

kup cara-cara berpikir, memandang sesuatu, 

pemecahan masalah, dan berinteraksi di samping 
pengetahuan deklaratif dan procedural, dan         

(4) belajar merupakan hal yang tidak terpisah dari 
dunia tindakan tetapi eksis di dalam lingkungan 

sosial yang sehat dan komplek yang meningkatkan 

aktor, aksi, dan situasi.  

 

Dari keempat prinsip ini, prinsip kedua adalah 

lingkungan yang serupa dengan dunia kerja yang 

sebenarnya diperlukan oleh sekolah. Lingkungan 

dunia usaha dan dunia industri adalah lingkungan 

belajar yang memberikan pengalaman siswa yang 

mendukung kerja di industri adalah industri sendiri. 

2. Work-Based Learning (Pembelajaran Berbasis 

Kerja) 

Work-Based Learning (WBL) adalah bentuk pem-

belajaran kontekstual dimana proses pembelajaran 

dipusatkan pada tempat kerja dan meliputi program 
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yang terencana dari pelatihan formal dan mentoring, 

dan pencarian pengalaman kerja yang mendapatkan 

gaji. Raelin (2008:2) menyatakan bahwa, WBL secara 

ekspresif menggabungkan antara teori dengan praktik, 

pengetahuan dengan pengalaman. WBL mengakui 

bahwa tempat kerja menawarkan kesempatan yang 

banyak untuk belajar seperti di ruang kelas. Sistem 

magang merupakan salah satu bentuk WBL. Dalam 

sistem ini siswa belajar dengan seorang ahli atau 

maestro melalui pengamatan dan imitasi perilaku dan 

cara kerjanya dengan intens sehingga bisa mendapat-

kan pengalaman spesifik. 

 

2.3  Praktik Kerja Industri 

Pengaturan pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) dilakukan dengan mempertimbangkan 

dunia kerja/industri (DUDI) untuk dapat menerima 

siswa serta jadwal praktik sesuai dengan kondisi 

setempat. Praktik Kerja Industri memerlukan peren-

canaan secara tepat oleh pihak sekolah dan pihak 

dunia usaha/industri (DUDI), agar dapat terselenggara 

dengan efektif dan efisien. 

Program Prakerin yang dilakukan di industri/ 

perusahaan menurut Dikmenjur (2008) meliputi: 

1) Praktik Dasar Kejuruan, dapat dilaksanakan 

sebagian di sekolah dan sebagian lainnya di 
industri, apabila industri memiliki fasilitas 

pelatihan di industrinya. Apabila industri tidak 

memiliki fasilitas pelatihan, maka kegiatan 
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praktik dasar kejuruan sepenuhnya dilakukan 

di sekolah; 

2) Praktik Keahlian Produktif, dilaksanakan di 
industri dalam bentuk “on job trainnning”, 

berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan 

produksi atau jasa di industri/perusahaan 

sesaui dengan program keahliannya; 

3) Pengaturan program harus disepakati pada 

awal program oleh kedua belah pihak. 

 

Menurut Soewarni dalam Wena (1996: 228) 

proses pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

dilakukan oleh siswa di industri, baik berupa industri 

besar, menengah maupun kecil atau industri rumah 

tangga. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) ini proses langkah-langkah pelaksanaan 

praktik harus tetap mengacu pada desain pembela-

jaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) dapat berupa “day 

release” atau berupa “block release” atau kombinasi 

keduanya.  

Selanjutnya Wena (1996:228) mengungkapkan 

bahwa pada dasarnya tahapan pelaksanaan Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) meliputi: 

1. Perencanaan Praktik Kerja Industri 

Perencanaan melibatkan beberapa pihak, yaitu 
sekolah, siswa, orangtua, dan institusi pasang-

an (Dunia Usaha/Industri). Perencanaan 

Prakerin meliputi:a) penentuan tujuan Praktik 

Kerja Industri; b) Metode Praktik Kerja 

Industri; c) Pendataan Siswa Peserta Praktik 

Kerja Industri; d) Sosialisasi Praktik Kerja 
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Industri kepada orang tua dan guru; e) materi 

Praktik Kerja Industri; 

2.  Pengorganisasian Praktik Kerja Industri 

Pengorganisasian Praktik Kerja Industri adalah 

salah satu upaya untuk mengoptimalkan sum-

berdaya yang ada di sekolah dan di institusi 

pasangan (Dunia Usaha/Industri). Pengorgani-

sasian Praktik Kerja  Industri ini meliputi:      

a) Tenaga pengajar/pembimbuing dari pihak 
sekolah; b) Tenaga instruktur dari pihak Dunia 

Usaha/Industri; c) Penempatan Siswa 

3.  Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri 

Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri meli-

puti: a) Model penyelenggaraan Praktek Kerja 
Industri; b) Metode Pembelajaran; c) Standar 

Profesi 

4. Pengawasan Praktik Kerja Industri 

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri tidak dapat 

terlepas dari pengawasan pelaksanaan itu 

sendiri, karena untuk menjamin mutu Praktek 
Kerja tersebut diperlukan pelaksanaan penga-

wasan yang meliputi: a) kontrol keselamatan 

kerja; b) bimbingan dan monitoring pihak 

sekolah; c) Penilaian hasil belajar dan keah-

lian; d) sertifikasi; dan e) evaluasi. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpul-

kan bahwa pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) dapat berhasil apabila tahapan-tahapan 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

2.3.1 Konsep Praktik Kerja Industri 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah suatu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  

keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis 

dan sinkron antara program pendidikan di sekolah 

dan program penguasaan keahlian yang diperoleh 
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melalui praktik langsung di dunia kerja. Dengan 

demikian para siswa SMK dengan program Prakerin ini 

akan memiliki tingkat profesional yang sambung 

dengan dunia kerja yang dibutuhkan. 

Gambar 2.1 

Interaksi antara Sekolah dan Dunia Usaha/Industri 
melalui Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana gambar tersebut di atas, diketahui 

bahwa putaran program pembelajaran siswa terjadi di 

sekolah dan di dunia industri. Di sekolah para siswa 

belajar dengan para guru dan pada umumnya dibiayai 

oleh pemerintah. Sedangkan di perusahaan sebagai 

Teori Praktek Siswa 

Pemerintah 

Sekolah Kejuruan 

Guru Sekolah 

Kejuruan 

Pembiayaan Oleh 

Pemerintah 

Dunia Usaha 

Perusahaan 

Instruktur 

Perusahaan 

Pembiayaan 

oleh Perusahaan 
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partner pada umumnya mereka berlatih dengan para 

instruktur yang ada di perusahaan tersebut dan 

dibiayai oleh perusahaan. 

Dalam pengertian tersebut, berarti terdapat dua 

pihak, yaitu lembaga pendidikan di sekolah dan 

lapangan kerja di  dunia usaha/industri yang secara 

bersma-sama menyelenggarakan suatu program pen-

didikan dan pelatihan kejuruan. Kedua belah pihak 

secara sungguh-sungguh berproses di dalamnya 

dengan segenap kelebihan dan kekurangan masing-

masing. 

Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) secara umum bertujuan untuk menjawab 

tantangan industri. Namun secara rinci Prakerin 

bertujuan: pertama, menghasilkan tenaga kerja yang 

memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang 

memiliki tingkat kemampuan, kompetensi, dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 

Kedua, meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan 

dan kesepadanan antara lembaga pendidikan-pelatih-

an kejuruan dan dunia kerja. Ketiga, meningkatkan 

efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 

berkualitas profesional. Keempat, memberi pengakuan 

dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan. 

Pengukuran dan penilaian keberhasilan peserta 

didik dalam mencapai kemampuan juga harus sesuai 

dengan standar profesi yang telah ditetapkan, yang 
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dilakukan melalui proses sistem penilaian dan sertifi-

kasi yang disepakati bersama. Oleh karena itu diper-

lukan adanya suatu sistem yang mengatur tentang 

materi ujian, pelaksanaan ujian, penentuan hasil dan 

sertifikasinya. Agar dapat berfungsi secara optimal 

sistem tersebut hendaknya dijalankan oleh suatu tim 

penilaian dan sertifikasi yang melibatkan unsur 

sekolah, institusi pasangan, asosiasi profesi dan 

unsur-unsur lain yang terkait dengan ketenagakerjaan. 

2.3.2 Pengertian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah bagian 

dari Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai program 

bersama antara SMK dan Dunia Usaha/Industri 

(DUDI). Dalam kurikulum SMK disebutkan bahwa 

Prakerin adalah pola penyelenggaraan diklat yang di-

kelola bersama-sama antara SMK dengan industri/ 

asosiasi profesi sebagai institusi pasangan, mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan 

sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program 

dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif 

pelaksanaan seperti day release, block release, dan 

sebagainya (Dikmenjur, 2008). 

Pembelajaran di dunia kerja industri merupakan 

bagian integral dari program diklat secara menyeluruh, 

karena itu materi yang dipelajari dan kompetensi yang 

dilatihkan harus jelas kaitannya dengan profil kompe-

tensi tamatan yang telah ditetapkan. Program diklat 
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disusun dan dilaksanakan bersama secara bertang-

gungjawab antara sekolah dan industri, serta didu-

kung oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mewa-

kili industri dan tokoh masyarakat. 

Lebih lanjut diungkapkan pula bahwa Prakerin 

adalah program wajib yang harus diselenggarakan oleh 

sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan dan 

pendidikan luar sekolah serta wajib diikuti oleh siswa/ 

warga belajar (Dikemti, 2003). Penyelenggaraan 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) akan membantu 

peserta didik untuk memantapkan hasil belajar yang 

diperoleh di sekolah serta membekali siswa dengan 

pengalaman nyata sesuai dengan program studi yang 

dipilihnya. 

Dari beberapa pernyataan tersebut, maka dalam 

penelitian ini Praktik Kerja Industri (Prakerin) didefi-

nisikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang 

mengintegrasikan kegiatan pendidikan (teori) di seko-

lah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di dunia 

usaha/industri. Dengan kata lain, Prakerin merupa-

kan suatu strategi dimana setiap siswa mengalami 

proses belajar melalui bekerja langsung pada peker-

jaan yang sesungguhnya. Dengan prakerin ini peserta 

didik memperoleh pengalaman dengan bahan kerja 

serta membiasakan diri dengan perkembangan-

perkembangan baru. 
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2.3.3 Tujuan Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Depdiknas (2003:2) menjelaskan tujuan pelaksa-

naan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dibedakan 

menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Secara umum Praktik Kerja Industri (Prakerin) ber-

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh tamatan yang berkompe-
ten; 

2. Dapat memperkokoh link and match antara 

sekolah dan pelatihan tenaga kerja yang ber-

kualitas profesional; 

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses 

pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 
berkualitas profesional; 

4. Memberikan pengakuan dan penghargaan ter-

hadap pengalaman kerja sebagai bagian dari 

proses pendidikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan Prakerin secara umum adalah untuk 

menghasilkan tamatan yang berkompetensi, memper-

kokoh link and match antara sekolah dengan pelatihan 

tenaga kerja, meningkatkan efisiensi proses pendidik-

an dan pelatihan tenaga kerja, dan memberikan 

pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman 

kerja melalui proses pendidikan. 

Sedangkan tujuan khusus dari Prakerin menu-

rut Depdiknas (2003:2-3) adalah: 

1. Menghasilkan tamatan yang siap kerja di 
berbagai bidang pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan tertentu; 
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2. Untuk mendapatkan keterpaduan yang saling 

mengisi antara pendidikan di sekolah dengan 

dunia usaha/industri; 

3. Mengembangkan kemampuan siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan teori; 

4. Membentuk pribadi agar percaya diri dan 

mandiri; 

5. Menperkokoh masukan dan umpan balik guna 

memperbaiki dan menyempurnakan serta 
mengembangkan pendidikan di sekolah dan 

dunia usaha/industri. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan 

Prakerin secara khusus adalah untuk menghasilkan 

tamatan SMK yang siap bekerja, mendapatkan keter-

paduan yang saling mengisi antara pendidikan di 

sekolah dan dunia usaha/industri, mengembangkan 

kemampuan siswa, membentuk kepribadian siswa 

yang mandiri, memberikan masukan bagi sekolah 

dalam mengembangkan pendidikan yang berorientasi 

pada keterampilan dan pengetahuan. 

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) 

Depdikbud (1999:7) menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan Prakerin bagi siswa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti persiapan bagi siswa yang 

akan melaksanakan Prakerin, bimbingan terhadap 

siswa yang melaksanakan Prakerin, dan pelaksanaan 

penilaian. Sedangkan menurut Indra Jati Sidhi 

(2001:67) dalam pelaksanaan Prakerin membutuhkan 

perbaikan konsep, program serta persionalisasinya, 

mulai dari pengarahan, bimbingan siswa serta 
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dukungan terhadap proses maupun hasil kinerja 

Prakerin. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disim-

pulkan bahwa banyak faktor yang berhubungan 

dengan tercapai atau tidaknya tujuan pelaksanaan 

Prakerin. Namun, secara umum faktor tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal 

seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kematangan dan kesiapan. Sementara faktor eksternal, 

seperti konsep, program, serta operasionalisasinya 

mulai dari pengarahan, bimbingan, serta dukungan 

terhadap proses maupun hasil kinerja Prakerin. 

2.3.5 Penilaian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Pelaksanaan Prakerin dalam rangka mencapai 

tujuan yang dirancang bersama melibatkan beberapa 

unsur terkait, seperti guru dan instruktur. Tercapai 

atau tidaknya suatu tujuan pelaksanaan Prakerin 

sangat tergantung mulai dari pembekalan dan pelak-

sanaan Prakerin, peraturan Prakerin, dan penilaian 

dalam melaksanakan Prakerin (Depdikbud, 1995). 

Dalam pelaksanaan Prakerin perlu memperhatikan 

pembekalan pelaksanaan, pengaturan tata tertib 

pelaksanaan dan proses penilaian dalam pelaksanaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

pelaksanaan Prakerin dapat ditinjau dari tiga aspek, 

yaitu: (1) Pembekalan Pelaksanaan, (2) Pelaksanaan, 
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dan (3) Proses penilaian dalam pelaksanaan Praktik 

Kerja Industri (Prakerin). 

1. Pembekalan 

Dalam pelaksanaan Prakerin, setiap siswa harus 

diberikan pembekalan yang baik. Melalui pembekalan 

para siswa akan mendapatkan pengayaan materi yang 

telah diperoleh dari proses belajar mengajar atau 

materi-materi yang sudah dilakukan di lapangan 

tetapi belum pernah diperoleh pada kegiatan yang 

dilaksanakan di institusi baik pengetahuan, keteram-

pilan, maupun cara-cara pemecahan masalah melalui 

diskusi. 

Tujuan pembekalan adalah agar para siswa 

mendapatkan pengetahuan materi sesuai dengan 

kerangka acuan yang telah disusun. Selain itu, siswa 

diberikan masukan mengenai tata tertib yang harus 

dipatuhi selama pelaksanaan.  

2.  Pelaksanaan Prakerin 

Agar suatu kegiatan dapat terlaksana sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan, diperlukan 

suatu aturan/tata tertib bagi siswa yang melaksana-

kan Prakerin. Siswa merupakan subjek pelaksanaan 

Prakerin, sehingga perlu untuk diikat dengan tugas 

dan tanggungjwab tertentu, selain itu harus tunduk 

dengan peraturan internal Dunia Usaha/Industri 

(DUDI). 
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3. Proses Penilaian 

Untuk mengetahui perkembangan dan kemaju-

an belajar siswa, perlu dilakukan suatu penilaian 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksana-

kan baik melalui teknik tes maupun non tes. Yusuf 

Hadi (2004:54) mengatakan bahwa salah satu indi-

kator dari efektivitas pembelajaran tercermin dari hasil 

belajar siswa yang baik. 

Muharnas (2003) menyatakan bahwa penilaian 

adalah salah satu tindakan menentukan nilai sesuatu 

pengukuran terarah pada tindakan proses untuk 

menentukan kuantitas sesuatu dengan membanding-

kannya terhadap suatu standar atau patokan tertentu. 

Penilaian menentukan kualitas atau nilai sesuatu 

apakah telah terjadi perubahan perilaku. 

Selanjutnya menurut Depdiknas (2003), penilai-

an dalam pelaksanaan Prakerin adalah proses mem-

peroleh informasi untuk pengambilan keputusan 

tentang penampilan peserta didik di tempat praktik. 

Menurut Nana (1989:141), terdapat beberapa kegiatan 

yang dilakukan dalam tahap penilaian pembelajaran, 

yaitu: 

1) Melaksanakan penilaian melalui instrumen 

yang telah dipersiapkan terhadap sumber data 

sesuai dengan program yang telah diren-

canakan; 

2) Menyusun dan mengolah data hasil penilaian 

baik data yang dihasilkan berdasarkan per-

sepsi pelaksanaan pengajaran maupun berda-

sarkan pengamatan dan monitoring penilaian; 
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3) Penilaian yang dilakukan dengan dua macam 

kriteria yakni kriteria mutlak dan kriteria 

relatif. Kriteria mutlak adalah membandingkan 
hasil penilaian dengan kriteria yang sudah 

pasti, sedangkan kriteria relatif membanding-

kan hasil penilaian antar kelompok; 

4) Menyusun laporan hasil penelitian termasuk 

rekomendasi, implikasi pemecahan masalah 

dan tindakan korektif bagi penyempurnaan 
hasil belajar. 

 

Sedangkan teknik penilaian menurut Depdikbud 

(1997) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1) Tes, yaitu dengan mengajukan beberapa per-

tanyaan baik tertulis maupun lisan pada siswa 

Prakerin; 

2) Pengamatan, yaitu melaksanakan observasi 
terutama pada hal-hal yang nampak terlihat 

pada saat siswa melaksanakan Prakerin; 

3) Wawancara, yaitu tatap muka dengan sasaran 

yang akan dievaluasi terhadap kegiatan siswa 

dalam pelaksanaan Prakerin; 

4) Analisis data, yaitu untuk mengetahui apakah 
seluruh kegiatan/pengelolaan dapat direkam 

dengan pencatatan-pencaatan pada buku-

buku yang sesuai dengan fungsinya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dika-

takan bahwa penilaian terhadap siswa dalam pelak-

sanaan Prakerin merupakan evaluasi kemampuan dan 

kompetensinya setelah melakukan suatu tugas di 

tempat praktik. Dalam melaksanakan penelitian ini, 

perlu memperhatikan tahap-tahap dalam pelaksanaan 

dan teknik penilaian yang akan dilakukan. 
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2.3.6 Pengelolaan Praktik Kerja Industri 

Praktik kerja industri atau yang lazim disebut 

dengan praktik kerja lapangan dijabarkan sebagai 

berikut (Oemar Hamalik, 2003:94-95): 

(1) Praktik kerja industri merupakan bagian inte-

gral dalam pendidikan profesional yang bertu-

juan mengembangkan keahlian dalam bidang 

tertentu sesuai dengan bidang yang sedang 

dipelajari; 

(2) Para peserta yang melaksanakan kegiatan 

sudah menguasai komptensi yang berhubung-

an dengan mata pelajaran produktif sesuai 

dengan materi yang harus;  

(3) Bentuk pelaksanaan adalah bekerja di ling-

kungan kerja secara langsung sesuai dengan 
tuntutan kerja pada perusahaan, institusai 

pasangan (DUDI) sebagaimana yang dilakukan 

oleh karyawan lain namun tetap bertindak 

sebagai siswa praktik yang memerlukan bim-

bingan dari pembimbingnya;  

(4) peserta bekerja dalam jangka waktu tertentu 

terus menerus, tidak terganggu oleh kegiatan 

pelatihan lainnya selama praktik kerja, lama-

nya praktik kerja ditentukan berdasarkan 

jadwal yang ditetapkan;  

(5) peserta praktik dibimbing oleh pembimbing di 
dunia usaha/industri sesuai dengan kompe-

tensi keahliannya masing-masing dan guru 

pembimbing sekolah;  

(6) tujuan praktik kerja adalah untuk mening-

katkan kemampuan melaksanakan tanggung-

jawab dalam pekerjaan yang berarti mampu 
melaksanakan peran dan kegiatan-kegiatan 

dalam perkerjaan tersebut, yang ditentukan 

oleh terjadinya peningkatan kualitas pengeta-

huan, ketrampilan, sikap dan pengalaman; 

(7) proses pembelajaran mengikuti siklus berke-
lanjutan; 
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(8) antara instruktur dunia usaha/industri 

dengan fihak lembaga pendidikan senantiasa 

berkoordinasi dan ada keterpaduan dalam 
mementukan kebijakan, kegiatan dan tindakan 

lainnya, sehingga terjadi kesepakatan dan satu 

arah dalam pemberian bimbingan kepada 

peserta praktek kerja industri tersebut. Koor-

dinasi dan keterpaduan ini juga mengikut-

sertakan wakil-wakil dari peserta praktik. 

 

Keterampilan (skill) merupakan tujuan pokok 

kegiatan pembelajaran praktik. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Soetardjo (1996:6) menyatakan sebagai beri-

kut: keterampilan dapat diartikan secara luas dan 

dapat juga secara kognitif dan psikomotorik sebab 

sulit membedakan tangan dan pikiran (hand and main). 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keterampilan 

adalah suatu informasi yang ekonomis dan efektif 

dalam pencapaian suatu maksud. Ekonomis dalam 

arti penggunaan bahan, waktu yang dibutuhkan, dan 

tenaga yang dikeluarkan (effort). 

Lebih lanjut, Soetardjo berpendapat bahwa 

pengertian terampil sering dicampuradukkan dengan 

pengertian kebiasaan. Kebiasan adalah tingkah laku 

yang sudah menjadi otomatis yang tidak menghendaki 

berpikir untuk melakukan pekerjaan tetapi pengertian 

terampil lebih tinggi dari sekedar kebiasaan. 

Keterampilan berkaitan dengan individu untuk 

dapat mengadaptasikan perubahan-perubahan baik 

secara internal seperti sikap dan kemampuan maupun 

secara eksternal seperti perbuatan, jadi adanya respon 

yang dinamis. Oleh sebab itu, dalam pengertian 
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terampil walaupun faktor-faktor gerakan fisik atau 

psikomotorik yang dominan tetapi dalamnya termasuk 

unsur-unsur pengetahuan dan sikap (attitude). Bagi 

seseorang yang mempelajari keterampilan, keaktifan 

melalui pengalaman sendiri adalah mutlak. 

Selanjutnya Yamin (2007:2) berpendapat bahwa 

ciri-ciri seseorang yang sudah terampil dalam mela-

kukan pembelajaran akan disesuaikan dengan ke-

mampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemam-

puan psikomotorik. Soetardjo (1996:2) mengungkap-

kan ciri-ciri seseorang yang sudah terampil yaitu: 

(1) mempunyai pengetahuan, mengetahui apa 
yang akan dilakukan dan apa yang sudah 

dicapainya; 

(2) dapat melaksanakan pengetahuan yang dimi-

liki secara otomatis dalam tempo dan ketelitian 

yang tepat; 

(3) dapat dengan mudah mengatur kecepatan 
tanpa mengurangi standar dan mutu hasil 

pekerjaan; 

(4) dapat dengan mudah mengatur kecepatannya 

tanpa mengurangi standar dan mutu hasil 

pekerjaannya. 

 

Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan 

pelaksanaan praktik kerja industri (Dikmenjur:1996) 

meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut: 

(1) Pembekalan: Pembekalan dilakukan oleh pihak 

internal (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

ketua program, wali kelas, guru) dan pihak 

eksternal (Dunia Usaha/industri) yaitu menge-
nai sikpa, mental dan kompetensi pada 

masing-masing keahlian; 
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(2) Pelepasan: Pelepasan dilaksanakan oleh Kepa-

la Dinas Pendidikan atau yang mewakili; 

(3) Penyerahan: Pelaksanaan penyerahan oleh 
petugas dari sekolah ke tempat dimana siswa 

peserta praktik kerja industri ditempatkan 

sesuai dengan program keahlian masing-

masing dengan dibekali buku dan jurnal seba-

gai sarana untuk mencatat semua kegiatan di 

lapangan; 

(4) Monitoring: monitoring bertujuan untuk meng-

evaluasi perkembangan dalam melaksanakan 

kegiatan dan mengevaluasi, mencari solusi 

atas hambatan-hambatan serta masalah yang 

dialami siswa; 

(5) Evaluasi kegiatan: Penilaian praktik kerja 

industri dilakukan dengan cara penilaian 

langsung dalam proses kerja, tes praktek di 

akhir kegiatan, dan uji kompetensi yang me-

menuhi syarat. Penilaian siswa dilakukan ber-

sama natara sekolah dengan dunia usaha/ 
industri, dimana nilai praktik diperoleh dari 

akumulasi seluruh kegiatan, sedangkan uji 

kompetensi merupakan bukti bahwa siswa ter-

sebut telah memiliki kemampuan dan keteram-

pilan. 

 

Manfaat praktik kerja industri bagi peserta didik 

menurut Hamalik (2003:98)  dapat dibagi menjadi lima 

manfaat, yaitu sebagai berikut: 

(1) Para peserta dapat mengembangkan pandang-

an secara menyeluruh tentang pendidikan 

profesional, memahami lebih mendalam, me-

mahami lebih mendalam perbedaan yang ada 
antara teori dan praktik; 

(2) Peserta memperoleh pengalaman nyata dalam 

melakukan tanggungjawab, dimana mereka 

memperoleh pengalaman langsung sebagai 

tenaga semi atau profesional; 

(3) Peserta dapat memetik pelajaran dari hal-hal 

yang terjadi dan dialami oleh pimpinan dan 

tenaga pelaksana lapangan yang dapat diper-

oleh dari berbagai sumber; 
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(4) Memberikan kesempatan pada peserta untuk 

menguji kemampuan sendiri; 

(5) Peserta memperoleh kode etik profesional me-
lalui pengalaman langsung dalam kegiatan-

kegiatan praktek kerja. 

 

Selanjutnya pengalaman praktik kerja industri 

yang dilakukan peserta didik memberikan kemampu-

an dalam peningkatan kompetensi profesional, keter-

ampilan sosial dan tanggungjawab pribadi. 

Berkaitan dengan peningkatan kompetensi 

profesional, Grosjean (2007) menjelaskan secara lebih 

lengkap dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya 

tersebut Grosjean menyatakan bahwa peserta didik 

yang mengikuti program praktik kerja industri memilih 

di antara pola kerja dan pola pembelajaran kelas, 

mereka menggambarkan pengalaman mereka dalam 

kedua konteks untuk mengembangkan persepsi 

mereka mengenai proses pembelajaran dan pekerjaan. 

Di tempat kerja ini para peserta didik selain 

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

keterampilan dan pengalaman dalam penerapan 

praktik dari teori yang dipelajari di ruang kelas, juga 

mempelajari bagaimana menjadi profesional di bidang 

keahlian yang mereka miliki. 

Pada akhirnya melalui praktik kerja yang 

mereka lakukan akan diperoleh pengalaman yang 

membentuk tanggungjawab pada diri sendiri. Hal ini 

akan berpengaruh pada pengembangan dan pening-
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katan kompetensi yang mereka miliki setelah melaku-

kan proses belajar di tempat kerja. 

 

 

 


