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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Deskripsi SMK Negeri 1 Salatiga 

SMK Negeri 1 Salatiga berdiri  pada tahun 1967, 

dimana pada saat itu belum terdapat Sekolah Mene-

ngah Kejuruan di Kota Salatiga. Pada tahun 1967 

tersebut dibentuklah panitia pendiri SMEA Persiapan 

Negeri yang diketuai oleh Walikotamadia Salatiga. 

Selanjutnya dengan ijin atau persetujuan Kepala 

Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah No.IDPE/435/ 

D/67, tanggal 17Januari 1967, maka berdirilah SMEA 

yang berstatus persiapan di Salatiga. Berdasarkan 

surat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

tersebut, maka permohonan tersebut ditingkatkan ke 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta 

agar untuk meningkatkan atau merubah status SMEA 

persiapan  menjadi SMEA Negeri.  

Melalui Surat Kepala SMEA persiapan Negeri No. 

M/30/115 tanggal 25 Mei 1968, yang dilampiri 

rekomendasi dari IDPE Provinsi Jawa Tengah maka 

terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 191/UUK-

3/1969 tanggal 25 Mei 1968, yang memberi pening-
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katan status persiapan menjadi negeri sekaligus men-

jadi dasar berdirinya SMEA Negeri Salatiga. 

Pengembangan SMK 1 menjadi SMK Besar pada 

tahun pertama 2004-2005 menerima 10 kelas, terdiri 

dari Akuntansi 2 kelas, Administrasi Perkantoran 2 

kelas, Penjualan 2 kelas, Tata busana 2 kelas, Tata 

Boga 1 kelas, dan Tata Kecantikan 1 kelas. Pada tahun 

kedua dan ketiga (2005-2006 dan 2006-2007) peneri-

maan Siswa baru sebanyak 12 kelas, masing-masing 

program keahlian 2 kelas, sehingga komposisi kelas 

saat ini, kelas XII 12 kelas, kelas XI 12 kelas dan kelas 

X 12 kelas, total kelas di SMK Negeri saat ini 36 kelas. 

SMK  Negeri 1 Salatiga mempunyai enam jurus-

an atau program keahlian, yaitu: 

1. Program Keahlian Akuntansi 

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan 

semakin kompleksnya perusahaan yang didorong ke-

majuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerin-

tah terhadap kegiatan perusahaan, maka para Akun-

tan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya 

dalam bidang akuntansi. Dalam program keahlian 

akuntasi terdapat bidang-bidang khusus sebagai 

berikut: (a) Akuntansi keuangan (Financial Accounting); 

(b) Akuntansi Pemerikasaan (Auditing Accounting);      

(c)  Akuntansi Manajemen (Management Accounting;   

(d) Akuntansi Biaya (Cost Accounting); (e) Akuntansi 

Perpajakan (Tax Accounting).  
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2. Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

3. Program Keahlian Pemasaran 

4. Program Keahlian Tata Boga 

5. Program Kedahlian Tata Busana 

6. Program Keahlian Tata Kecantikan/Tata Rias 

 

4.2 Peran DUDI dalam Pendidikan Sistem 

Ganda SMK N 1 Salatiga 

Pendidikan Sistem Ganda di SMK Negeri 1 

Salatiga dilaksanakan sejak tahun pembelajaran 

1995/1996. Pada saat itu konsep kebijakan link and 

match yang digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan mulai diimplementasikan dalam bentuk 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Kegiatan siswa di 

institusi pasangan sebagai wujud operasional program 

pendidikan sistem ganda ini disebut Praktik Kerja 

Industri (Prakerin).  

Pola ini berbeda dengan konsep magang yang 

diterapkan sebelumnya yaitu sistem magang. Perbeda-

annya yaitu pada peran institusi pasangan. Pada 

Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG), keseluruhan 

program pendidikan dari awal perencanaan hingga 

penilaian dilakukan bersama secara terkoordinasi 

antara pihak sekolah dengan pihak institusi pasangan. 

Sementara itu pada sistem magang atau praktik kerja 

lapangan, institusi pasangan lebih bersifat pasif, 
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karena mereka tidak terlibat sejak awal dalam proses 

perencanaan. Dalam sistem magang, institusi pasang-

an hanya bertindak sebagai pemilik usaha yang peru-

sahannya dijadikan sebagai tempat praktik anak-anak 

sekolah. 

Pada tahun pembelajaran 2012/2013, SMK 

Negeri 1 Salatiga melaksanakan Program Pendidikan 

Sistem Ganda. Adapun pelaksanaan program tersebut 

dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: (1) peng-

organisasian program pendidikan sistem ganda, (2) pe-

nerimaan peserta didik, (3) kurikulum, (4) kegiatan 

pembelajaran di sekolah, dan (5) secara khusus akan 

dilakukan pembahasan terhadap Praktik Kerja Indus-

tri (Prakerin).  

Sebagaimana telah diuraikan, DUDI seharusnya 

mulai berperan dalam setiap proses pendidikan sistem 

ganda yaitu: (1) pengoorganisasian program pendidik-

an sistem ganda, (2) penerimaan peserta didik, (3) kuri-

kulum, (4) kegiatan pembelajaran di sekolah, dan      

(5) secara khusus akan dilakukan pembahasan ter-

hadap Praktik Kerja Industri (Prakerin). Namun 

demikian hasil penelitian ternyata tidak menunjukkan 

peran DUDI yang siginifikan karena berbagai sebab. 

4.2.1 Peran dalam Pengorganisasian Program 

SMK  Negeri 1 Salatiga dipimpin oleh seorang 

Kepala Sekolah dengan dibantu oleh enam orang wakil 

Kepala Sekolah, yang terdiri dari: (1) Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum (WKR); (2) Wakil Kepala 
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Sekolah Bidang Kesiswaan (WKS); (3) Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Ketenagaan (WKT); (4) Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kehumasan (WKH); (5) Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Manajemen Mutu (WMM); (6) Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana ( WKP ) 

Selain itu juga dibantu oleh enam orang Ketua 

Program Keahlian, yaitu: (1) Ketua Program Keahlian 

Akuntasi; (2) Ketua Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran; (3) Ketua Program Keahlian Pemasaran; 

(4) Ketua Program Keahlian Tata Boga; (5) Ketua 

Program Keahlian Tata Kecantikan; (6) Ketua Program 

Keahlian Tata Busana. 

Ketua Program Keahlian tersebut bertugas me-

rencanakan, melaksanakan, dan evaluasi proses pen-

didikan dan pelatihan pada program keahliannya 

masing-masing. Uraian tugas dan  wewenang maupun 

tanggungjawab masing-masing wakil kepala sekolah 

dan ketua program. Sedangkan secara struktural, 

kegiatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), termasuk di 

dalamnya adalah Praktik Kerja Industri (Prakerin) di- 

koordinasikan oleh Bagian Humas SMK  Negeri 1 

Salatiga. 

Dalam melaksanakan proses pendidikan sistem 

ganda, pihak SMK Negri 1 Salatiga telah menjalin 

kerjasama dengan beberapa perusahaan/institusi se-

bagai pasangan. Sampai saat ini SMK Negeri 1 Salatiga 

telah bermitra dengan 113 perusahaan/institusi seba-



 

72 

gai institusi pasangan, namun belum semua kerja-

sama tersebut diwujudkan dalam bentuk naskah 

kerjasama. Sampai dengan saat ini baru sekitar 10% 

kerjasama dengan institusi pasangan yang sudah 

diwujudkan dalam bentuk naskah kerjasama. Hal ini 

disebabkan karena dengan kondisi seperti ini proses 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) dapat terlaksana 

dengan baik. 

Pada penelitian ini fokus kerjasama dengan 

DUDI dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) dilakukan dengan kerjasama dengan empat 

institusi pasangan, yang masing-masing berbeda 

program keahlian yaitu: (1)  Setda Kota Salatiga (bagi 

siswa dari Program Keahlian Administrasi Perkantor-

an); (2) Salon Lukssita (bagi siswa dari Program 

Keahlian Tata Kecantikan); (3)  Griya Busana dan Rias 

Samsoyo Moro (bagi siswa dari Program Keahlian Tata 

Busana), dan (4)  Griya Busana Puspa Yani (bagi siswa 

dari Program Keahlian Tata Busana). 

Dalam konteks pengorganisasian program, di 

SMK Negeri 1 Salatiga merupakan kewenangan penuh 

pihak sekolah. Pihak DUDI belum dilibatkan dalam 

pengorganisasian program. Hal tersebut dapat dimak-

lumi dan dapat dimengerti mengingat pengorganisasi-

an program berkaitan dengan kebijakan internal 

sekolah dan institusi pendidikan.  
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Sebagaimana dikemukakan oleh seorang respon-

den dari Guru SMK Negeri 1 Salatiga yang menyatakan 

sebagai berikut:1 

Pengorganisasian program merupakan kewenang-

an penuh sekolah, karena terkait dengan kebijak-
an pemerintah. DUDI tidak secara langsung mem-

pengaruhi kebijakan pengorganisasian program. 
Peran DUDI diharapkan dalam memberi input 

tentang kualitas dan prospek lulusan yang di-

butuhkan. 

Selanjutnya seorang Guru lain dari SMK Negeri 

1 Salatiga menyatakan sebagai berikut: 

Pengorganisasian program merupakan urusan 

rumah tangga sekolah, namun demikian peran 
DUDI diharapkan melalui informasi peluang kerja 

yang terkait dengan program keahlian yanga ada 

di SMK Negeri 1 Salatiga.2 

 
Sementara itu, hasil wawancara dengan penge-

lola Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro sebagai 

salah satu DUDI, menyatakan sebagai berikut: 

Dalam pengorganisasian program, kami tidak 

dilibatkan secara, karena pengorganisasi program 

merupakan kebijakan pemerintah. Namun kami 

mengharapkan dapat dilibatkan khususnya dalam  

proses evaluasi dan sertifikasi.3 

 

                                                           
1 Hasil Wawancara dengan Guru SMK Negeri 1 Salatiga tanggal 

14 April 2013 
2 Hasil Wawancara dengan Guru SMK Negeri 1 Salatiga tanggal 
14 April 2013 
3 Hasil Wawancara dengan Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro 
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Selanjutnya dalam kesempatan yang sama 

pengelola Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro 

menyatakan sebagai berikut: 

Peran kami akan nampak nyata kalau dituangkan 

dalam naskah kerjasama antara pihak SMK Negeri 
1 Salatiga dengan kami sebagai instutsi tempat 

magang/DUDI.4 

  

Dalam proses pengorganisasian program, 

nampak bahwa DUDI belum dilibatkan secara 

langsung dengan berbagai pertimbangan. Pertimbang-

an utama adalah pengorganisasian program merupa-

kan kewenangan dari pihak sekolah yang diselaraskan 

dengan kebijakan bidang pendidikan baik di tingkat 

pusat maupun kebijakan Pemerintah Kota Salatiga.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak 

sekolah dalam hal ini SMK Negeri 1 Salatiga belum 

melibatkan DUDI dalam proses pengorganisasian 

program keahlian Pendidikan Sistem Ganda. Namun 

demikian, pihak sekolah mengharapkan peran DUDI 

diimplementasikan melalui informasi peluang kerja 

yang terkait dengan program keahlian yang ada di 

SMK Negeri 1 Salatiga. 

Peran DUDI yang belum optimal tersebut sebe-

narnya dapat diminimalkan apabila dituangkan dalam 

perjanjian kerjasama antara SMK Negeri 1 Salatiga 

dengan DUDI. Pada naskah kerjasama tersebut 

dituangkan hak dan kewajiban kedua pelah pihak, 

                                                           
4 Hasil Wawancara dengan Griya Busana Dan Rias Samsoyo Moro 
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sekolah dan DUDI dalam pelaksanaan Pendidikan 

Sistem Ganda, termasuk di dalamnya adalah pengor-

ganisasian program. Hal tersebut sebenarnya selaras 

dengan yang diharapkan oleh pihak DUDI sebagai-

mana hasil wawancara di atas. 

Peran DUDI dalam pengorganisasian program 

yang dituangkan dalam naskah kerja sama tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

keterampilan sumberdaya manusia, dalam hal ini 

siswa SMK Negeri 1 Salatiga, sehingga diharapkan 

menghasilkan sumberdaya manusia yang siap kerja 

sesuai dengan kebutuhan institusi pasangan, dunia 

kerja secara umum maupun tuntutan ilmu pengeta-

huan dan teknologi.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lingkup 

kerja sama dalam rangka pengorganisasian program 

yang dilakukan kedua belah pihak meliputi antara 

lain: (1) peningkatan mutu keterampilan guru dan 

siswa; (2) tempat pembelajaran siswa/praktik kerja 

siswa; (3) pemanfaatan fasilitas secara maksimal;      

(4) penyediaan  narasumber yang diperlukan oleh SMK 

Negeri 1 Salatiga; (5) memberikan kesempatan kepada 

alumni SMK Negeri 1 Salatiga untuk ikut serta dalam 

penerimaan karyawan/karyawati sesuai dengan 

standar dan mutu penerimaan karyawan yang di-

terapkan oleh pihak institusi pasangan 
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4.2.2 Peran dalam Penerimaan Peserta Didik 

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMK 

Negeri 1 Salatiga dilakukan secara terpadu antara 

sesama SMK/SMA Negeri di Kota Salatiga, dengan 

dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kota Salatiga. Pelaksanaan PPDB dilaksana-

kan oleh panitia pelaksana PPDB yang dibentuk oleh 

sekolah. Panitia ini terdiri dari unsur pimpinan 

sekolah, guru, dan tenaga administrasi (tata usaha) 

SMK Negeri 1 Salatiga. Secara struktural, wewenang 

dan tanggungjawab pelaksanaan PPDB dilimpahkan 

kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaaan 

selaku sektor yang membidangi. Dalam proses seleksi 

PPDB pihak sekolah tidak melibatkan institusi 

pasangan. 

Rangkaian proses PPDB melalui rangkaian ke-

giatan sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pengu-

muman. PPDB dimulai dengan sosialisasi kepada 

masyarakat. Bentuk sosialisasi yang biasanya dipakai 

adalah dalam bentuk pemasangan spanduk dan 

penyebaran brosur. Proses sosialisasi PPDB kepada 

masyarakat biasanya dimulai sejak 2-3 minggu 

sebelum pendaftaran PPDB dibuka. Namun dalam  

praktiknya sejak diumumkannya kelulusan siswa 

kelas IX SMP/MTs, banyak masyarakat yang datang 

ke SMK Negri 1 Salatiga untuk menanyakan tentang 

brosur. 
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Seleksi calon peserta didik baru dilakukan 

dengan beberapa teknik, yaitu: 

1. Seleksi administratif, meliputi kelengkapan berkas 

dan persyaratan yang ditentukan. Seleksi adminis-

tratif dilaksanakan untuk melihat kebenaran pengi-

sian formulir, keabsahan dokumen yang ditentukan 

serta kelengkapan dokumen; 

2. Seleksi akademik, meliputi tes mengerjakan soal 

yang telah dibuat oleh panitia. Seleksi akademik 

dilakukan dengan  memberikan sejumlah soal test, 

meskipun dalam proses seleksi komponen nilai UN 

SMP/MTs juga dipergunakan, namun untuk me-

ningkatkan tingkat kepercayaan terhadap kemam-

puan akademik calon maka tes akademik juga 

diberlakukan; 

3. Seleksi Fisik, meliputi tinggi badan, berat badan 

serta adanya kelaina fisik. Seleksi fisik dilakukan 

untuk melihat apakah secara fisik calon peserta 

didik dapat mengikuti suatu program keahlian 

tertentu atau tidak; 

4. Seleksi Wawancara, yang meliputi penggalian 

kekuatan minat dan potensi siswa untuk melihat 

kebenaran pengisian formulir, keabsahan dokumen 

yang ditentukan. Seleksi wawancara dilakukan 

untuk menggali potensi-potensi siswa serta kekuat-

an minat siswa untuk mengikuti pendidikan di 
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program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 

Salatiga. 

Berdasarkan hasil test tersebut, kemudian di-

lakukan pemeringkatan hasil seleksi PPDB. 

Terkait dengan penerimaan siswa/seleksi pene-

rimaan siswa, DUDI belum berperan. Dalam penelitian 

ini keempat DUDI yang dijadikan sampel lokus 

penelitian yaitu Setda Kota Salatiga, Salon Lukssita, 

Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro, dan Griya 

Busana Puspa Yani belum dilibatkan dalam seleksi 

dan penerimaan siswa/anak didik di SMK Negeri 1 

Salatiga.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMK 

Negeri 1 Salatiga:  

seleksi penerimaan anak didik baru merupakan 

kewenangan sekolah yang diselaraskan dengan 

kebijakan pemerintah (jadwal dan prosesnya)5 

 

Tidak dilibatkannya DUDI dalam proses seleksi 

sedikit banyak membawa dampak bagi kualitas dan 

kompetensi siswa dalam persaingan dunia kerja. Hal 

tersebut disebabkan karena keterlibatan atau peran 

DUDI dalam seleksi anak didik baru setidaknya akan 

membawa manfaat bagi terseleksinya siswa yang ber-

kualitas dan diharapkan akan mampu bersaing dalam 

dunia kerja, sebagaimana dibutuhkan oleh DUDI. 

                                                           
5 Wawancara pada tanggal 14 April 2013 
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara terha-

dap Guru SMK Negeri 1 yang lain, dapat diperoleh 

informasi sebagai berikut:  

Sebenarnya DUDI diharapkan mempunyai peran 

atau kontribusi dalam seleksi penerimaan anak 
didik baru, tetapi mekanisme keterlibatan DUDI 

belum ada.6 

Selain itu sebagaimana hasil interview dengan 

guru yang lain, dengan keterlibatan DUDI dikhawatir-

kan akan mempengaruhi terlalu jauh proses peneri-

maan anak didik baru.7 

Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa 

hal yang menyebabkan DUDI belum dapat berperan 

dalam proses seleksi penerimaan anak didik di SMK 

Negeri 1 Salatiga, yaitu: (1) Seleksi atau penerimaan 

anak didik baru merupakan kewenangan sekolah dan 

kebijakannya harus selaras dengan kebijakan peme-

rintah; (2) Belum terdapat mekanisme yang mengatur 

pola kerjasama DUDI dengan SMK Negeri 1 Salatiga 

dalam proses penerimaan anak didik baru; (3)  Adanya 

kekhawatiran bahwa keterlibatan DUDI akan mempe-

ngaruhi terlalu jauh proses penerimaan anak disik 

baru. 

Namun demikian sebenarnya pihak DUDI pun 

mempunyai harapan agar pada suatu saat akan dapat 

                                                           
6 Hasil Wawancara dengan Guru SMK Negeri 1 Salatiga tanggal 

14 April 2013 
7 Hasil Wawancara dengan Guru SMK Negeri 1 Salatiga tanggal 

14 April 2013 
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dilibatkan dalam proses penerimaan anak didik/siswa 

baru. Berdasarkan hasil rangkuman dari wawancara 

yang penulis lakukan dengan unsur DUDI yang 

menjadi tempat prakerin dalam penelitian ini, maka 

arti penting peran DUDI dalam proses seleksi dan 

penerimaan siswa baru adalah sebagai berikut: 

(1) DUDI perlu mengetahui sejauhmana proses 
penerimaan anak didik baru di SMK Negeri 1 

Salatiga; 

(2) Melalui keterlibatan/peran DUDI dalam proses 

seleksi diharapkan akan dapat menjadi seleksi 

tahap awal bagi siswa yang mampu bersaing di 

dunia kerja, mengingat DUDI lah yang menge-
tahui potensi pasar dunia kerja; 

(3) Proses seleksi merupakan tahap awal dari 

proses pendidikan sistem ganda, sehubungan 

dengan hal tersebut, peran DUDI dalam proses 

seleksi merupakan langkah awal bagi siswa 
untuk mengetahui potensi keahlian yang harus 

mereka miliki untuk bersaing dalam dunia 

kerja.8  

 

Namun demikian mengingat belum semua DUDI 

membuat nota kesepahaman atau menandatangani 

kerjasama dengan SMK Negeri 1 Salatiga, maka sudah 

tentu proses keterlibatan DUDI dalam proses seleksi 

menjadi belum dapat diimplementasikan. Selain itu, 

banyaknya DUDI yang ada di Salatiga membuat pihak 

sekolah kesulitan untuk meentukan mana yang akan 

dilibatkan dalam proses seleksi. 

Sehubungan dengan hal tersebut langkah awal 

melibatkan peran DUDI dalam proses seleksi adalah 

                                                           
8 Hasil Wawancara dengan Pengelola Salon Lukssita, Pejabat di 

Setda Kota Salatiga dan Pengelola Griya Busana Puspa Yani 
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dengan menyusun dan menandatangani kerjasama 

yang mengatur implementasi peran DUDI dalam 

proses seleksi. Selain itu, perlu dilakukan inventari-

sasi terhadap sejumlah DUDI yang ada untuk dipilih 

DUDI mewakili ketelibatan dalam seleksi penerimaan 

siswa/anak didik baru. DUDI yang terpilih sudah 

seharusnya sesuai dengan program keahlian yang 

terdapat di SMK Negeri 1 Salatiga. 

Dalam konteks pengorganisasian program, 

pelaksanaan DUDI di SMK Negeri 1 Salatiga sampai 

saat penelitian ini dilakukan merupakan kewenangan 

penuh pihak sekolah. Pihak DUDI belum dilibatkan 

dalam pengorganisasian program. Hal tersebut dapat 

dimaklumi dan dapat dimengerti mengingat pengorga-

nisasian program berkaitan dengan kebijakan internal 

sekolah dan institusi pendidikan.  

Dalam proses pengorganisasian program, 

nampak bahwa DUDI belum dilibatkan secara 

langsung dengan berbagai pertimbangan. Pertimbang-

an utama adalah pengorganisasian program merupa-

kan kewenangan dari pihak sekolah yang diselaraskan 

dengan kebijakan bidang pendidikan baik di tingkat 

pusat maupun kebijakan Pemerintah Kota Salatiga.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak 

sekolah dalam hal ini SMK Negeri 1 Salatiga belum 

melibatkan DUDI dalam proses pengorganisasian 

program keahlian Pendidikan Sistem Ganda. Namun 



 

82 

demikian, pihak sekolah mengharapkan peran DUDI 

diimplementasikan melalui informasi peluang kerja 

yang terkait dengan program keahlian yang ada di 

SMK Negeri 1 Salatiga. 

 

4.2.3 Peran dalam Penyusunan Kurikulum 

Penyusunan kurikulum merupakan tahapan 

penting dalam pembentukan lulusan yang berkualitas 

dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja/pasar 

kerja. Pada tahap ini ditentukan profil kompetensi 

seperti apa yang akan diberikan kepada siswa menu-

rut perspektif  sekolah dan institusi pasangan. Kuri-

kulum yang disusun tidak hanya kurikulum pembela-

jaran sekolah saja, tetapi juga kurikulum untuk 

praktik kerja industri (Prakerin) dan kunjungan 

industri.  

Untuk mencapai relevansi dengan kebutuhan 

dunia kerja maka keterlibatan institusi pasangan 

merupakan sebuah keniscayaan. Dalam pelaksana-

annya, SMK Negeri 1 Salatiga belum mengikutsertakan 

institusi pasangan dalam penyusunan kurikulum 

maupun profil kompetensi dalam Praktik Kerja 

Industri (Prakerin) dan kunjungan industri. Kondisi 

semacam ini berpotensi menghasilkan lulusan yang 

tidak relevan dengan dunia kerja. 

Keberhasilan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah merupakan langkah awal 

untuk kesuksesan tahap pembelajaran berikutnya 
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yaitu Praktik Kerja Industri (Prakerin). Apabila siswa 

dapat menguasai kompetensi (normatif, adaptif, dan 

produktif) dengan baik selama di sekolah maka dalam 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) mereka akan dengan 

mudah beradaptasi dengan situasi di tempat Praktik 

serta mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. Demikian pula sebaliknya, 

apabila siswa dalam pembelajaran tidak berhasil 

menguasai kompetensi selama pembelajaran di 

sekolah akan mengalami kesulitan dalam mengikuti 

praktik. Untuk membekali siswa dengan kompetensi 

yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja maka 

perlu keterlibatan institusi pasangan dalam pembela-

jaran di sekolah. 

Pembelajaran di sekolah selain berdampak pada 

kemampuan mengikuti Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) juga berdampak pada kemampuan siswa 

dalam mengikuti uji kompetensi. Tidak dilibatkannya 

institusi pasangan dalam proses pembelajaran di SMK 

Negeri 1 Salatiga akan berdampak pada: (1) Kemampu-

an/kompetensi praktis yang dimiliki instruktur dari 

institusi pasangan tidak dapat ditransfer kepada siswa 

sejak dini; (2) Sumber-sumber belajar yang hanya 

dimiliki oleh institusi pasangan tidak dapat diman-

faatkan oleh siswa; (3) Sekolah dan siswa tidak dapat 

menyerap kebutuhan kompetensi yang diharapkan 

institusi pasangan sebagai upaya meningkatkan rele-

vansi lulusan. 
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Kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 1 

Salatiga adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Kurikulum ini disusun oleh seluruh komponen 

sekolah, tanpa melibatkan institusi pasangan/DUDI 

maupun organisasi profesi.   

Dalam kurikulum KTSP ini, komponen kuriku-

lum meliputi: (1) Kurikulum mata diklat, berupa mata 

diklat normatif, adaptif, produktif dan muatan lokal; 

(2) Unsur pengembangan diri yang meliputi kegiatan 

ekstrakurikuler yang dibina oleh Tim Pembina Khusus, 

layanan bimbingan dan konseling yang diasuh oleh 

Guru Bimbingan dan Konseling, serta kegiatan pem-

binaan budi pekerti yang doilaksanakan secara ter-

koordinatif oleh seluruh komponen sekolah. 

Terkait dengan peran DUDI dalam penyusunan 

kurikulum, Ketua Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMK Negeri 1 Salatiga menyatakan:  

Sampai saat ini sekolah belum melibatkan DUDI 

dalam penyusunan kurikulum, tetatpi meskipun 

sekolah tidak melibatkan institusi pasangan/DUDI 

dalam proses penyusunan kurikulum, namun 
dalam setiap kunjungan ke institusi pasangan 

selalu menyerap kebutuhan kebutuhan-kebutuh-

an kompetensi yang dibutuhkan pasar sehingga 

analisis kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan 

DUDI telah diserap oleh sekolah meskipun mereka 

tidak secara langsung dilibatkan dalam proses 
penyusunan kurikulum. 

 

Keterlibatan DUDI dalam penyusunan kuri-

kulum sekolah di wilayah Kota Salatiga dirasa belum 

memungkinkan karena hal tersebut dirasakan belum 
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lazim. Selain itu institusi pasangan juga mempunyai 

kesibukan sendiri sesuai dengan aktivitas kerja mere-

ka, sehingga keterlibatan institusi pasangan dalam 

proses penyusunan kurikulum dikhawatirkan justru 

akan mengganggu proses kerja di insitusi pasangan/ 

DUDI. 

Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kuriku-

lum terkait dengan peran atau keterlibatan DUDI 

dalam penyusunan kurikulum sebagai berikut: 

Peran DUDI dalam penyusunan kurikulum 

memang bagus, tetapi hal tersebut bukanlah hal 

yang lumrah, karena penyusunan kurikulum ber-

kaitan dengan kebijakan Kementerian, selain itu 

perusahaan atau kantor tempat magang pun sibuk 
dengan pekerjaan masing-masing.9  

 

Sedangkan pendapat salah seorang pejabat 

Setda Kota Salatiga sebagai unsur DUDI yang menjadi 

lokasi penelitian ini terkait dengan penyusunan kuri-

kulum sebagai berikut: 

Keterlibatan/Peran DUDI dalam penyusunan kuri-

kulum memang sudah seharusnya karena berkait-

an dengan mutu pendidikan, sehingga akan diper-

oleh lulusan yang berkualitas. Namun hal tersebut 
sebaiknya ada dasar hukum atau payung hukum-

nya, sehingga tidak akan bermasalah di kemudian 

hari. Selain itu juga harus seiring dan sejalan 

dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

                                                           
9 Hasil wawancara dengan Guru SMK Negeri 1 Salatiga. 
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Begitu pula dengan Program Keahlian Tata Bu-

sana, Program Keahlian Tata Boga maupun Program 

Keahlian Akuntansi, dimana masing-masing Ketua 

Program keahlian menyatakan bahwa tidak dilibat-

kannya institusi pasangan/DUDI dalam proses penyu-

sunan kurikulum disebabkan karena khawatir akan 

menganggu kesibukan yang dialami atau tugas-tugas 

yang dilaksanakan oleh DUDI. Namun demikian, 

sebelum diselenggarakan workshop penyusunan kuri-

kulum beberapa guru produktifnya telah mengikuti 

pelatihan (workshop) yang berkaitan dengan program 

keahlian yang diampu, sehingga akan dihasilkan 

kurikulum yang memenuhi persyaratatan kebutuhan 

pasar kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dike-

tahui bahwa dalam proses penyusunan kurikulum, 

peran DUDI belum ada atau dengan kata lain DUDI 

tidak atau belum dioptimalkan peran dan fungsinya, 

mengingat keterbatasan regulasi dan kelaziman dalam 

proses perumusan kebijakan. Dengan demikian dalam 

proses penyusunan kurikulum sebagaimana proses 

lain dalam implementasi Pendidikan Sistem Ganda, 

DUDI belum dapat berperan aktif. 

Sehubungan dengan hal tersebut langkah awal 

melibatkan peran DUDI dalam proses penyusunan 

kurikulum adalah dengan melakukan konsultasi 

dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

maupun Pemerintah Daerah (c.q Dinas Pendidikan). 

Hasil konsultasi tersebut akan dapat dijadikan pedom-
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an menyusun dan menandatangani kerjasama yang 

mengatur implementasi peran DUDI dalam proses 

penysunan kurikulum, terutama kurikulm muatan 

lokal.  

 

4.2.4 Peran dalam Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran di sekolah dilaksanakan dengan 

berdasarkan kurikulum KTSP yang telah disusun. 

Berdasarkan kurikulum ini setiap guru ditugaskan 

untuk menyusun perangkat belajar berupa silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan mata pelajaran yang diampunya. Pada setiap 

awal semester, perangkat pembelajaran ini diverifikasi 

oleh pengawas sekolah untuk dilakukan pembinaan. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMK 

meliputi pembelajaran mata diklat normatif, aditif, 

teori kejuruan dan praktik dasar kejuruan. Proses 

pembelajaran dilaksanakan oleh guru-guru di SMK 

Negeri 1 Salatiga. Pihak instruktur dari institusi 

pasangan (dunia usaha/industri) tidak dilibatkan 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dise-

babkan karena jumlah guru di SMK Negeri 1 Salatiga 

sudah cukup memadai. Selain itu, dengan melihat 

kondisi institusi pasangan yang  menjadi partner SMK 

Negeri 1 Salatiga, nampaknya belum memungkinkan 

untuk dapat dilibatkan secara langsung dalam proses 

pembelajaran di sekolah.  
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Proses pembelajaran dilaksanakan oleh 104 

guru. Berdasarkan jumlah total sebanyak 104 guru 

tersebut, 71 orang di antaranya telah mengikuti sertifi-

kasi guru melalui portofolio maupun PLPG, 9 orang 

berpendidikan S2 (Magister), 2 orang sedang menem-

puh S2, dan selebihnya berpendidikan S1 (sarjana) 

yang relevan dengan materi yang diajarkan. Sedang-

kan komposisi Guru SMK Negeri 1 Salatiga adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Rekapitulasi Guru di SMK Negeri 1 Salatiga  

No Jenis Pendidik Jumlah Ket 

PNS GTT Total 

1 Guru Normatif 16 6 22   

2 Guru Adaptif 26 1 27   

3 Guru Produktif Akuntansi 12 - 12   

4 Guru Produktif Administrasi 
Perkantoran 

11 1 12   

5 Guru Produktif Pemasaran 5 - 5   

6 Guru Produktif Tata Boga 6 2 8   

7 Guru Produktif Tata Kecantikan 4 1 5   

8 Guru Produktif Tata Busana 5 2 7   

Sumber: Data Sekunder 2011 

  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar SMK 

Negeri 1 Salatiga tidak melibatkan institusi pasangan 

(dunia usaha/industri) dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Untuk kebutuhan kompetensi tertentu, pihak 

SMK Negeri 1 Salatiga pernah mengundang pihak 

institusi pasangan untuk turut serta memberikan 

pelajaran di sekolah sebagai guru tamu, namun hal 
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tersebut bersifat sementara. Ketika kompetensi terse-

but sudah dapat dikuasai oleh guru yang ada maka 

proses pembelajaran selanjutnya dikelola oleh guru 

yang sudah ada. 

Untuk menjaga efektivitas pembelajaran, jumlah 

setiap rombongan belajar (rombel) rata-rata 36 siswa. 

Pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas atau di 

laboratorium sekolah. Pembelajaran dilaksanakan 

dengan menggunakan multi metode yaitu ceramah, 

diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan belajar secara 

langsung di unit produksi. Pembelajaran di kelas 

dimungkinkan menggunakan alat bantu pembelajaran. 

Selain pembelajaran di dalam  kelas, kegiatan pem- 

belajaran di sekolah juga dilaksanakan di unit produk-

si yang ada di sekolah, seperti bussines centre dan 

toko koperasi sekolah sebagai tempat praktik. 

Selanjutnya evaluasi pembelajaran dilaksanakan 

melalui test harian yang dilaksanakan setelah melak-

sanakan satu kompetensi tertentu, test tengah semes-

ter (mid semester), dan test akhir semester. Keber-

hasilan peserta didik ditentukan atas dasar penca-

paian kriteria kelulusan minimal yang ditetapkan oleh 

guru pada awal pembelajaran.   

Pendidikan dengan sistem ganda merupakan 

suatu bentuk penyelenggaran pendidikan keahlian 

profesional yang memadukan secara sistematis dan 

sinkron program pendidikan di sekolah. 
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Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa 

DUDI belum banyak berperan dalam proses pembela-

jaran di SMK Negeri 1 Salatiga. Hal tersebut menurut 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu 

disebabkan karena tidak mudah untuk melibatkan 

DUDI dalam proses pembelajaran, mengingat sebagai 

sebuah lembaga, masing-masing DUDI mempunyai 

tugas yang tidak dapat diabaikan.10 

Selain pendapat dari unsur sekolah, dari pihak 

DUDI yang disampaikan oleh Pengelola Griya Busana 

dan Rias Samsoyo Moro dan  Griya Busana Puspa Yani 

yang secara garis besar menyatakan sebagai berikut: 

Peran kami sebatas sebagai tempat magang, belum 

pada proses pembelajaran di sekolah. Itu dapat 

dimaklumi, karena kami sendiri juga mempunyai 

kesibukan yang tidak mudah ditinggalkan, ter-
utama dengan customer. Namun bila diminta 

untuk terlibat dalam pembelejaran di sekolah pun 

siap, asal diatur jadwal dan waktu sehingga tidak 

mengganggu kegiatan kami.11 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui 

bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah, DUDI 

belum dilibatkan oleh sekolah. Hal tersebut disebab-

kan karena beberapa hal sebagai berikut: (1) Belum 

terdapat dasar atau kesepakatan yang mengatur keter-

libatan atau peran DUDI dalam proses pembelajaran 

di sekolah; (2) DUDI mempunyai pekerjaan/tugas 

sendiri yang dikhawatirkan akan terganggu apabila 

                                                           
10 Wawancara tanggal 15 April  2003 
11 Wawancara di tempat berbeda tanggal 18 April 2013 
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dilibatkan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Namun meskipun demikian, pihak DUDI sebenarnya 

siap berperan dalam proses pembelajaran di sekolah, 

asalkan tidak menganggu tugas/pekerjaan mereka. 

 

4.2.5 Peran dalam Praktik  Kerja Industri 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan siswa SMK di 

institusi pasangan, yaitu di dunia usaha/industri 

maupun instansi pemerintah. Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) di SMK Negeri 1 Salatiga di institusi 

pasangan diselenggarakan pada Semester ke-1 dan 

Semester ke-2. Praktik Kerja Industri (Prakerin) ber-

langsung selama tiga bulan dengan alokasi waktu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Alokasi Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) 

TP 2012/2013 

No Kegiatan Agihan Waktu 

1 Perencanaan (Persiapan dan Pembekalan) 1 minggu 

2 Pelaksanan Praktik Kerja Industri 3 bulan 

3 Evaluasi dan Penyelesaian Laporan 2 minggu 

Sumber: Data Sekunder, 2012 

 

Penempatan Praktik Kerja Industri dilandasi 

atas pertimbangan bahwa pada semseter ini sebagian 

besar keterampilan produktif sudah dilatihkan kepada 
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siswa. Selain itu, pada masa ini masih jauh dari 

kegiatan  ujian  nasional  sehingga kegiatan Praktik 

Kerja Industri (prakerin) diharapkan dapat optimal 

karena konsentrasi siswa tidak terganggu oleh per-

siapan dan pelaksanaan ujian nasional. 

Pengelolaan Praktik Kerja Industri dilaksanakan 

oleh tim yang dibentuk sekolah. Tim ini bertugas 

melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan pembela-

jaran di institusi pasangan sampai dengan pelaksa-

naan evaluasi baik dalam hal pelaksanaan teknis 

maupun administratif. Dalam implementasinya, per-

siapan pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di 

SMK Negeri 1 Salatiga dikoordinasikan oleh Bagian 

Humas SMK Negeri 1 Salatiga. 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) siswa dituntut untuk dapat mengaplikasi-

kan profil kompetensi yang ditetapkan oleh sekolah. 

Kompetensi ini disusun oleh pihak sekolah berdasar-

kan standar kompetensi yang telah ada sejak kuri-

kulum tahun 1999 diimplementasikan. 

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) selaku 

leading sector pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) menyadari sepenuhnya bahwa profil kompe-

tensi yang selama ini ditetapkan merupakan profil 

kompetensi yang telah ada sejak dahulu di dalam 

Buku Panduan. Profil tersebut masih tetap diperguna-

kan pada Praktik Kerja Industri tahun ini karena 

belum ada usulan dari pihak program keahlian untuk 
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melakukan perubahan, padahal profil keahlian atau 

kompetensi tersebut sudah selayaknya untuk dilaku-

kan perubahan atau evaluasi yang disesuaikan dengan 

tuntutan pasar kerja. 

Dalam penyusunan standar kompetensi yang 

harus dipenuhi oleh para siswa tersebut, pihak seko-

lah tidak melibatkan institusi pasangan. Meskipun 

demikian, pihak sekolah tidak hanya membatasi 

institusi pasangan untuk memberikan pekerjaan yang 

sesuai dengan daftar kompetensi, tetapi dapat lebih 

dari itu. Apabila kegiatan peserta di institusi pasangan 

melakukan kegiatan/bekerja di luar profil kemampuan 

masing-masing program keahlian, maka kegiatan 

tersebut termasuk perolehan kemampuan produktif 

sebagai muatan lokal dari masing-masing institusi 

pasangan. 

Dalam pelaksanaannya, tidak semua profil 

kompetensi tersebut dapat dikerjakan oleh siswa di 

institusi pasangan pada saat Praktik Kerja Industri 

(Prakerin). Prosentase keterlaksanaan profil kompeten-

si harapan yang dapat dikerjakan siswa di institusi 

pasangan bervariasi antara program keahlian yang 

satu dengan yang lain.  

Analisis mengenai peran DUDI dalam pelaksa-

naan Praktik kerja Industri (Prakerin) sebagai bagian 

dari Pendidikan Sistem Ganda akan diuraikan secara 

terpisah pada sub bab lain dalam Bab IV Hasil 

Penelitian ini. 
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4.3 Peran DUDI dalam Pelaksanaan Prakerin 

SMK N 1 Salatiga 

Program On The Job Training (OJT) atau yang 

kemudian dikenal dengan istilah Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) merupakan kebijakan link and match yang 

dicetuskan Departemen Pendidikan Nasional sejak 

tahun 1994/1995 yang semula bernama Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Program Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) di SMK Negeri 1 Salatiga dilaksanakan 

mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) meru-

pakan kegiatan pembelajaran praktik langsung di 

dunia kerja berdasarkan program pelatihan di institusi 

pasangan secara terarah dan terprogram sehingga 

siswa mempunyai keahlian profesional dan siap untuk 

bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. 

Pelaksanaan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

melibatkan dua pihak yaitu pihak sekolah yang 

menempatkan siswa sebagai peserta magang dengan 

pihak DUDI sebagai institusi pasangan untuk tempat 

siswa melakukan magang/praktik. 

Terkait dengan hal tersebut, maka pihak sekolah 

bekerjasama dengan pihak DUDI untuk menyeleng-

garaan pendidikan dan pelatihan melalui program 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang dapat mendo-

rong tercapainya tujuan pendidikan SMK yang baik. 

Dengan adanya tujuan program Praktik Kerja Industri 
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(Prakerin) yang jelas maka pelaksanaan program 

praktik kerja juga dapat berjalan sebagaimana mesti-

nya.  

Adapun tujuan penyelenggaraan program 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang dilaksanakan di 

SMK Negeri 1 Salatiga adalah sebagai berikut:  

1. Menjadikan titik kesesuaian antara sekolah dengan 

instansi/industri; 

2. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa 

dalam bidang knowledge, skill dan attitude yang 

sesuai dengan tuntutan instansi/industri; 

3. Menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai;  

4. Sebagai input untuk memperbaiki kurikulum SMK 

yang selalu mengadopsi pada kebutuhan pasar; 

5. Menjalin kerjasama antara SMK Negeri 1 Salatiga 

dengan instansi/industri dengan instansi/industri. 

Penyelenggaraan program Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) akan berjalan lancar dengan hasil memuas-

kan apabila penyelenggaraannya sesuai dengan prose-

dur yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tahap 

persiapan yang harus dilaksanakan SMK Negeri 1 

Salatiga sebagai penyelenggara program Praktik Kerja 

Industri (Prakerin) yaitu menyusun program Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) dan menentukan waktu 

pelaksanaan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

dengan baik. Pelaksanaan program Praktik Kerja 
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Industri (Prakerin) di SMK Negeri 1 Salatiga diseleng-

garakan melalui 2 tahapan yaitu tahap I pada waktu 

kelas XI semester genap dan tahap II pada waktu 

siswa kelas XII semester ganjil, dengan lama  selama 3 

bulan.  

Penentuan waktu Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) seperti itu merupakan salah satu model 

penyelenggaran Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada 

SMK yaitu block release dimana pada model ini telah 

ditentukan bahwa pada bulan-bulan tertentu siswa 

akan melaksanakan praktik di DUDI. Sistem block 

release mendekati ideal untuk diterapkan karena 

siswa akan lebih berkonsentrasi pada pekerjaan 

mereka di lokasi Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan 

setelah dikembalikan pada sekolah mereka akan 

berkonsentrasi pada materi pembelajaran. Pengaturan 

waktu kerja, waktu libur dan waktu istirahat dise-

rahkan sepenuhnya ke pihak DUDI yang ditempati 

siswa peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin).  

SMK Negeri 1 Salatiga menjalin kerjasama 

dengan DUDI dalam memilih dan menentukan DUDI 

sebagai institusi pasangan dengan pertimbangan yang 

telah ditentukan sebelumnya yaitu lokasi, jarak, kese-

suaian antara kompetensi sekolah dengan pekerjaan 

di DUDI, kesediaan pihak DUDI menerima siswa yang 

akan praktik kerja di DUDI, serta ada beberapa per-

timbangan dari pihak DUDI seperti harus mengikuti 

tes seleksi.  
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Sedangkan persiapan dimulai dengan memper-

siapkan perangkat administrasi Praktik Kerja Industri 

(Prakerin), pembentukan guru pembimbing untuk 

melakukan kegiatan pembimbingan, monitoring dan 

evaluasi terhadap siswa serta mempersiapkan siswa-

siswanya melalui persiapan teori, praktikum serta 

pembekalan mengenai materi Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) dari pihak sekolah.  

Pelaksanaan program Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) dapat diketahui dari kegiatan yang dilaku-

kan siswa selama 3 bulan melaksanakan praktik kerja 

di isntitusi pasangan atau DUDI. Pengaturan jam kerja 

dan hari kerja dilakukan sepenuhnya oleh pihak DUDI 

yang bersangkutan. Materi pelatihan yang diberikan di 

DUDI selama Praktik Kerja Industri (Prakerin) telah 

sesuai dengan kompetensi keahlian yang diberikan di 

sekolah. Hal itu karena disesuaikan dengan job disk 

yang dimiliki oleh masing-masing DUDI. Selama pelak-

sanaan program prakerin di DUDI, siswa diberikan 

kesempatan untuk berkreasi dan mengerjakan semua 

hal yang menyangkut proses pekerjaan walaupun 

dalam prosentase yang kecil.  

Tidak semua teori yang didapatkan siswa selama 

di sekolah sama dengan pada saat melaksanakan 

praktik sesungguhnya di DUDI, karena masing-masing 

tempat DUDI memiliki kebutuhan dan ketentuan 

sendiri, sehingga terkadang siswa harus menyesuai-

kan diri dengan DUDI. Oleh karena itu, DUDI ber-
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tanggung jawab sepenuhnya tehadap siswa, baik 

dalam hal pemberian tugas atau pekerjaan, pembim-

bingan, dan penilaian, sehingga siswa dapat melaksa-

nakan tugasnya dengan baik dan dapat mempraktik-

kan teori yang telah dipelajari di sekolah ke dunia 

kerja.  

Apabila pelaksanaan program Praktik kerja 

Industri (Prakerin) telah selesai di DUDI siswa akan 

melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi dengan 

penyusunan laporan dan pengujian laporan dengan 

bentuk report. Siswa yang memenuhi standar nilai 

yang ditentukan sekolah akan mendapatkan sertifikasi. 

Pada tahun ajaran 2012/2013 dimana pelaksanaan 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) dilaksanakan di Setda 

Kota Salatiga, dan Salon. Dalam pelaksanaan Praktik 

Kerja Industri sebagai implementasi Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) di SMK Negeri 1 Salatiga yang dilaksa-

nakan di Setda Kota Salatiga, Salon Lukssita, Griya 

Busana dan Rias Samsoyo Moro, dan Griya Busana 

Puspa Yani. 

Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) meru-

pakan kegiatan pembelajaran praktik langsung di 

dunia kerja berdasarkan program pelatihan di institusi 

pasangan secara terarah dan terprogram sehingga 

siswa mempunyai keahlian profesional dan siap untuk 

bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. 

Pelaksanaan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

melibatkan dua pihak yaitu pihak sekolah yang 

menempatkan siswa sebagai peserta magang dengan 
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pihak DUDI sebagai institusi pasangan tempat siswa 

melakukan magang/praktik. 

Terkait dengan hal tersebut, maka pihak sekolah 

bekerjasama dengan pihak DUDI untuk menyelengga-

rakan pendidikan dan pelatihan melalui program 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang dapat mendo-

rong tercapainya tujuan pendidikan SMK yang baik. 

Dengan adanya tujuan program Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) yang jelas maka pelaksanaan program 

praktik kerja juga dapat berjalan sebagaimana mesti-

nya.  

Adapun tujuan penyelenggaraan program 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang dilaksanakan di 

SMK Negeri 1 Salatiga adalah sebagai berikut: (1) Men-

jadikan titik kesesuaian antara sekolah dengan 

instansi/industri; (2) Meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam bidang knowledge, skill dan 

attitude yang sesuai dengan tuntutan instansi/indus-

tri; (3) Menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai;        

(4)  Sebagai input untuk memperbaiki kurikulum SMK 

yang selalu mengadopsi pada kebutuhan pasar;        

(5) Menjalin kerjasama antara SMK Negeri 1 Salatiga 

dengan instansi/industri dengan instansi/industri. 

Penentuan waktu Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) seperti itu merupakan salah satu model 

penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada 

SMK yaitu block release dimana pada model ini telah 
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ditentukan bahwa pada bulan-bulan tertentu siswa 

akan melaksanakan praktik di DUDI. Sistem block 

release mendekati ideal untuk diterapkan karena 

siswa akan lebih berkonsentrasi pada pekerjaan 

mereka di lokasi Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan 

setelah dikembalikan pada sekolah mereka akan ber-

konsentrasi pada materi pembelajaran. Pengaturan 

waktu kerja, waktu libur dan waktu istirahat diserah-

kan sepenuhnya ke pihak DUDI yang ditempati siswa 

peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin).  

 

4.3.1 Peran dalam Perencanaan/Persiapan Prakerin 

Tahapan awal dari pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri (Prakerin) yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 

Salatiga adalah tahap persiapan. Tahap persiapan 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembentukan Panitia yang dikoordinir oleh Bagian 

Humas SMK Negeri 1. Pembentukan Panitia ini 

bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksana-

an prakerin, terutama berkaitan dengan pembagian 

tugas dan tanggungjawab dari semua pihak yang 

terkait dengan prakerin.  

Susunan kepanitiaan atau organisasi pelaksanaan 

praktik kerja industri (prakerin) di SMK Negeri 1 

Salatiga sebagaimana tertuang dalam diagram 

berikut: 
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DU/DI 

 

 Penanggung Jawab   Komite Sekolah 

  Kepala Sekolah  

    

 Ketua  

 Waka Bidang 

Kehumasan 

Sekretaris 

 

   
Bendahara 

     

 
Koordinator        

Pelaksana Prakerin 

 

  

Guru                

Pembimbing 

  

Praktikan 

 

 
Gambar 4.1 

Susunan Kepanitiaan/Organisasi 
Pelaksanaan Prakerin SMK Negeri 1 Salatiga 

 

Berdasarkan diagram/gambar di atas nampak 

bahwa DUDI mempunyai peran dalam tahapan 

pelaksanaan prakerin di SMK Negeri 1 Salatiga. 

Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk koordi-

nasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan 

DUDI. 

Melalui tahapan pembentukan panitia ini, SMK 

Negeri 1 Salatiga mulai melibatkan peranserta 

DUDI. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kehumasan SMK Negeri 1 Salatiga, peran DUDI 

Ketua 
Kompetensi 

Keahlian 



 

102 

dalam kepanitiaan tersebut antara lain diimple-

mentasikan melalui beberapa hal sebagai berikut: 

(a) pemberian informasi dari DUDI kepada pihak 

sekolah terutama berkaitan dengan kompetensi 

keahlian yang dibutuhkan oleh DUDI; (b) pembe-

rian kesemptana oleh sekolah kepada DUDI untuk 

berperan dalam setiap tahapan pelaksanaan 

praktik kerja industri 

2. Melakukan Pemetaan terhadap DUDI yang akan 

dijadikan tempat magang. Pemetaan tersebut bertu-

juan untuk mengetahui sebaran DUDI yang sesuai 

dengan kompetensi atau program keahlian yang 

ada di SMK Negeri 1 Salatiga. Pemetaan dilakukan 

untuk menghindari adanya penumpukan siswa 

pada DUDI tertentu. 

Dalam tahapan ini, DUDI mempunyai peran untuk 

memberikan informasi kepada sekolah mengenai 

seluk beluk kegiatan yang dilaksanakan oleh DUDI 

(company profile). Hal tersebut selaras dengan apa 

yang dikemukakan oleh Pengelola Salon Lukssita 

bahwa dengan adanya pemetaan terhadap DUDI, 

maka secara tidak langsung akan membawa 

dampak bagi DUDI untuk memberikan informasi 

yang benar bagi sekolah. 

3. Mengirimkan permohonan ke DUDI, sesuai dengan 

kemitraan dengan DUDI yang telah menjalin kerja-

sama dengan SMK Negeri 1 Salatiga. Permohonan 
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tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya men-

jalin kembali informasi dengan institusi pasangan. 

4. Pemetaan Peserta Prakerin ke DUDI. Pemetaan 

peserta prakerin bertujuan untuk mengetahui 

jumlah dan kompetensi siswa yang akan melak-

sanakan praktik. Hal tersebut disesuaikan dengan  

jumlah DUDI yang tersedia. Pemetaan ini bertujuan 

agar tidak terjadi penumpukan siswa pada salaha 

satu DUDI. Selain itu juga mengetahui keterkaitan 

kompetensi/keahlian siswa dengan DUDI yang 

akan menjadi tempat magang atau praktik. Di 

sinilah DUDI dituntut berperan lebih banyak, 

karena melalui keterlibatan DUDI dalam pemetaan 

peserta akan dapat diketahui peserta yang layak 

untuk bersaing di dunia kerja. 

Peran dan kemitraan dalam persiapan/perenca-

naan dapat berupa: (1) penyusunan  standar kompe-

tensi; (2) pengembangan kurikulum dan bahan ajar 

sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang 

paling mutakhir; dan (3) penyusunan sistem pengujian 

dan sertifikasi.  

Terkait dengan hal tersebut, maka SMK Negeri 1 

Salatiga hendaknya dapat melibatkan mengoptimalkan 

peran DUDI pada tahap persiapan/perencanaan terse-

but. Namun demikian, keterlibatan tidak harus kepa-

da seluruh DUDI yang selama ini menjalin kerjasama 

dengan SMK Negeri 1 Salatiga, akan tetapi dilakukan 
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pemilihan terhadap DUDI yang ada, dan yang mere-

presentasikan Program Keahlian yang terdapat di SMK 

Negeri 1 Salatiga. 

Pembahasan dari bagian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pembentukan Panitia yang dikoordinir oleh Bagian 

Humas SMK Negeri 1 Salatiga. Pembentukan 

Panitia ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

pelaksanaan prakerin, terutama berkaitan dengan 

pembagian tugas dan tanggungjawab dari semua 

pihak yang terkait dengan prakerin.  

Melalui tahapan pembentukan panitia ini, SMK 

Negeri 1 Salatiga mulai melibatkan peranserta 

DUDI. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kehumasan SMK Negeri 1 Salatiga, peran DUDI 

dalam kepanitiaan tersebut antara lain diimple-

mentasikan melalui beberapa hal sebagai berikut: 

(a) pemberian informasi dari DUDI kepada pihak 

sekolah terutama berkaitan dengan kompetensi 

keahlian yang dibutuhkan oleh DUDI; (b) pemberi-

an kesempatan oleh sekolah kepada DUDI untuk 

berperan dalam setiap tahapan pelaksanaan 

praktik kerja industri; 

2. Melakukan pemetaan terhadap DUDI yang akan 

dijadikan tempat magang. Pemetaan tersebut bertu-

juan untuk mengetahui sebaran DUDI yang sesuai 

dengan kompetensi atau program keahlian yang 

ada di SMK Negeri 1 Salatiga. Pemetaan dilakukan 
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untuk menghindari adanya penumpukan siswa 

pada DUDI tertentu. 

Dalam tahapan ini, DUDI mempunyai peran untuk 

memberikan informasi kepada sekolah mengenai 

seluk beluk kegiatan yang dilaksanakan oleh DUDI 

(company profile). Hal tersebut selaras dengan apa 

yang dikemukakan oleh Pengelola Salon Lukssita 

bahwa dengan adanya pemetaan terhadap DUDI, 

maka secara tidak langsung akan membawa 

dampak bagi DUDI untuk memberikan informasi 

yang benar bagi sekolah. 

3. Mengirimkan permohonan ke DUDI, sesuai dengan 

kemitraan dengan DUDI yang telah menjalin kerja-

sama dengan SMK Negeri 1 Salatiga. Permohonan 

tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya men-

jalin kembali informasi dengan institusi pasangan. 

4. Pemetaan Peserta Prakerin ke DUDI. Pemetaan 

peserta prakerin bertujuan untuk mengetahui 

jumlah dan kompetensi siswa yang akan melak-

sanakan praktik. Hal tersebut disesuaikan dengan  

jumlah DUDI yang tersedia. Pemetaan ini bertujuan 

agar tidak terjadi penumpukan siswa pada salah 

satu DUDI. Selain itu juga mengetahui keterkaitan 

kompetensi/keahlian siswa dengan DUDI yang 

akan menjadi tempat magang atau praktik. Di 

sinilah DUDI dituntut berperan lebih banyak, 

karena melalui keterlibatan DUDI dalam pemetaan 



 

106 

peserta akan dapat diketahui peserta yang layak 

untuk bersaing di dunia kerja. 

Peran dan kemitraan dalam persiapan/perenca-

naan dapat berupa: (1) penyusunan  standar kompe-

tensi; (2) pengembangan kurikulum dan bahan ajar 

sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang 

paling mutakhir; dan (3) penyusunan sistem pengujian 

dan sertifikasi. Namun demikian sampai saat ini DUDI 

belum berperan dalam proses penyusunan standar 

kompetensi, pengembangan kurikulum, maupun 

penyusunan sistem pengujian dan sertfikasi.  

Terkait dengan hal tersebut, maka SMK Negeri 1 

Salatiga hendaknya dapat mengoptimalkan peran 

DUDI pada tahap persiapan/perencanaan tersebut. 

Namun demikian, keterlibatan tidak harus kepada 

seluruh DUDI yang selama ini menjalin kerjasama 

dengan SMK Negeri 1 Salatiga, akan tetapi dilakukan 

pemilihan terhadap DUDI yang ada, dan yang mere-

presentasikan Program Keahlian yang terdapat di SMK 

Negeri 1 Salatiga. 

 
4.3.2 Peran dalam Pembekalan Prakerin 

Pembekalan prakerin merupakan salah satu 

tahapan dalam pelaksanaan prakerin. Pada tahapan 

ini, setiap siswa diberikan pembekalan yang baik. 

Melalui pembekalan para siswa akan mendapatkan 

pengayaan materi yang telah diperoleh dari proses 

belajar mengajar atau materi-materi yang sudah dila-
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kukan di lapangan tetapi belum pernah diperoleh pada 

kegiatan yang dilaksanakan di institusi baik pengeta-

huan, keterampilan, 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 amsukan mengenai tata tertib yang harus 

dipatuhi selama pelaksanaan.  

Pembekalan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 

Salatiga melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi kepada orang tua peserta prakerin 

meliputi penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan 

peserta prakerin dengan tujuan secara langsung 

atau tidak langsung, orang tua siswa praktikan ikut 

mendukung dan mengawasi pelaksanaan prakerin; 

2. Pembekalan untuk pembimbing prakerin: (a) Penje-

lasan mengenai buku panduan prakerin; (b) Daftar 

hadir peserta prakerin; (c) Penjelasan Jurnal ke-

giatan siswa; (d) Penjelasan pengisian buku moni-

toring; (e) Penjelasan pengisian data isian sertifikat; 

3. Pembekalan untuk peserta prakerin. Pada pembe-

kalan yang disampaikan kepada peserta prakerin, 

disampaikan materi yang berisi hal-hal sebagai 

berikut: (a) Persiapan berkaitan dengan adminis-

trasi dan kelengkapan kegiatan prakerin; (b) Pe-

mantapan sikap; (c) Persiapan mental; (d) Materi 
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tentang kiat dan trik agar bisa beradaptasi dengan 

dunia kerja (DUDI) serta dapat mengikuti kegiatan 

prakerin sampai selesai dengan mudah dan ber-

hasil.  

Pada tahap pembekalan ini, DUDI berperan 

dalam memberikan informasi dan sosialiasi tentang 

organisasi atau kelembagaan DUDI. Apabila dikaitkan 

dengan fungsi DUDI, maka peran yang dilakukan 

DUDI pada tahapan Pembekalan ini merupakan salah 

satu bentuk fungsi DUDI sebagai tempat Magang Kerja 

dan Tempat Belajar Manajemen Industri dan Wawasan 

Dunia Kerja. Melalui informasi dan pembekalan yang 

diberikan pada siswa prakerin, diharapkan siswa 

prakerin dapat siap saat memasuki tempat magang. 

Kehadiran DUDI yang mewakili masing-masing 

program keahlian yang dijadikan tujuan tempat 

magang dalam kegiatan pembekalan ini menujukan 

bahwa pada tahap pembekalan ini, DUDI mempunyai 

peran yang strategis, khususnya menyiapkan mental 

dari siswa prekerin sebelum terjun ke lapangan. 

 
4.3.3 Peran dalam Pelaksanaan Prakerin 

Peran DUDI dalam pelaksanaan dapat berupa: 

(1) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melaksanakan praktik kerja industri/prakerin; dan    

(2) pemagangan guru. Dari kedua peran DUDI dalam 

tahap pelaksanaan tersebut, baru peran pertama yang 

dilaksanakan, yaitu memberikan kesempatan kepada 
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siswa untuk magang. Selanjutnya proses implementasi 

peran DUDI tersebut akan diuraikan lebih jelas dalam 

bagian ini. 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) siswa dituntut untuk dapat mengaplikasi-

kan profil kompetensi yang ditetapkan oleh sekolah. 

Kompetensi ini disusun oleh pihak-pihak sekolah 

berdasarkan standar kompetensi yang telah ada sejak 

kurikulum tahun 1999 diimplementasikan.  

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) selaku 

leading sector pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) menyadari sepenuhnya bahwa profil kompe-

tensi yang selama ini ditetapkan merupakan profil 

kempetensi yang telah ada sejak dahulu di dalam 

Buku Panduan. Profil tersebut masih tetap diperguna-

kan pada Praktik Kerja Industri tahun ini karena 

belum ada usulan dari pihak program keahlian untuk 

melakukan perubahan, padahal profil keahlian atau 

kompetensi tersebut sudah selayaknya untuk dilaku-

kan perubahan atau minilai evaluasi yang disesuaikan 

dengan tuntutan pasar kerja. 

Dalam penyusunan standar kompetensi yang 

harus dipenuhi oleh para siswa tersebut, pihak seko-

lah tidak melibatkan institusi pasangan. Meskipun 

demikian, pihak sekolah tidak hanya membatasi insti-

tusi pasangan untuk memberikan pekerjaan yang 

sesuai dengan standar kompetensi, tetapi dapat lebih 

dari itu.  
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Apabila kegiatan peserta di institusi pasangan 

melakukan kegiatan/bekerja di luar profil kemampuan 

masing-masing program keahlian, maka kegiatan 

tersebut termasuk perolehan kemampuan produktif 

sebagai muatan lokal dari masing-masing institusi 

pasangan. Dalam pelaksanaannya, tidak semua profil 

kompetensi tersebut dapat dikerjakan oleh siswa di 

institusi pasangan pada saat Praktik Kerja Industri 

(Prakerin). Prosentase keterlaksanaan profil kompe-

tensi harapan yang dapat dikerjakan siswa di institusi 

pasangan bervariasi.  

Pada Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) yang dilaksanakan pada tahun 2012/2013, 

dari 6 Program Keahlian yang terdapat di SMK Negeri 

1 Salatiga, terdapat 3 Program Keahlian yang menjadi 

subjek pengamatan yaitu: (1) Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran; (2) Program Keahlian Tata 

Busana; (3) Program Keahlian Tata Kecantikan. 

Selanjutnya siswa pada ketiga program keahlian 

tersebut ditempatkan pada empat lokasi yaitu: 

1. Siswa pada Program Keahlian Administrasi Perkan-

toran, melakukan Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

di Setda Kota Salatiga di Jl. Letjen Sukowati No. 51 

Salatiga; 

2. Siswa pada Program Keahlian Tata Busana, mela-

kukan praktik kerja industri (Prakerin) di Griya 

Busana dan Rias Samsoyo Moro Jl. Jendral 
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Sudirman 248 Salatiga dan Griya Busana Puspa 

Yani Jl. Sono Tirto 670 Pancuran Salatiga; 

3. Siswa pada Program Keahlian Tata Kecantikan 

melaksanakan praktik kerja industri (prakerin) di 

Salon Lukssita Jl. Merdeka Utara G.14 Salatiga. 

Berdasarkan diskusi mendalam dengan para 

siswa dan DUDI selaku institusi pasangan, pencapaian 

profil kompentensi disebabkan oleh beberapa faktor 

sesuai dengan program keahlian masing-masing.  

1. Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 

terhadap siswa maupun unsur DUDI yaitu di Setda 

Kota Salatiga, terdapat beberapa hal krusial terkait 

dengan kompetensi siswa dari program keahlian 

administrasi perkantoran yang melaksanakan praktik 

kerja di Setda Kota Salatiga, yaitu sebagai berikut:     

(a) Siswa dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) hanya bertempat di satu bagian saja, 

sehingga keterampilan yang diperoleh siswa terbatas12; 

(b) Tidak semua siswa ditempatkan sesuai dengan 

kompetensinya13 

2. Program Keahlian Tata Busana 

Siswa program keahlian tata busana mengalami 

kesulitan dalam pencapaian kompetensi karena hal 

                                                           
12 Wawancara dengan siswa prakerin 
13 Wawancara dengan siswa prakerin 
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sebagai berikut: DUDI tidak memberikan kepercayaan 

kepada siswa untuk melakukan pekerjaan sesuai 

dengan profil kompetensi di bidang tata busana sesuai 

dengan latar belakang program keahlian yang di-

peroleh di sekolah. 

3. Program Keahlian Tata Kecantikan 

Siswa program keahlian tata kecantikan meng-

alami kesulitan dalam pencapaian kompetensi karena 

berbagai hal sebagai berikut14: 

a. DUDI tidak memberikan kepercayaan kepada 

siswa untuk melakukan pekerjaan sesuai 

dengan profil kompetensi di bidang tata boga 

sesuai dengan latar belakang program keahlian 

yang diperoleh di sekolah; 

b. Volume pekerjaan di DUDI sangat minim apa-

bila dibandingkan dengan jumlah siswa yang 

praktik, sehingga siswa lebih banyak bersantai 

bahkan mengerjakan yang tidak sesuai dengan 

kompetensinya. Hal tersebut disebabkan kare-

na dalam sekali waktu pelaksanaan Praktik 
Kerja Industri (Prakerin), siswa yang praktik 

tidak hanya dari SMK Negeri 1 Salatiga saja 

tetapi juga dari sekolah lain. 

 
Peran DUDI dalam pelaksanaan prakerin seba-

gai upaya pengembangan kapasitas dan kompetensi 

siswa secara garis besar diuraikan menjadi tiga bagian 

sesuai dengan pengelompokan berdasarkan kelompok 

program keahlian sebagai berikut: 

 

                                                           
14

  Wawancara dengan siswa prakerin 
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1. Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

Siswa jurusan/program keahlian administrasi 

perkantoran melaksanakan praktik/magang di ling-

kungan Setda Kota Salatiga yaitu pada Bagian Hukum 

Setda Kota Salatiga. Terdapat dua orang siswa yang 

melakukan praktek/magang di Bagian Hukum Setda 

Kota Salatiga.  

Terkait dengan hal tersebut, maka peran yang 

diberikan oleh Setda Kota Salatiga dalam pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda melalui Praktik Kerja 

Industri (Prakerin) adalah:  

a. Memberi  bekal bagi para siswa praktik untuk 
memahami bagaimana mekanisme dan sistem 

administrasi perkantoran di instansi pemerin-

tah; 

b. Memberikan bekal keterampilan profesional 

yang memadai bagi siswa SMK Negeri 1 
Salatiga sehingga dapat bersaing di dunia 

global sesuai dengan tujuan pendidikan keju-

ruan;  

c. Sistem magang merupakan sistem yang cukup 

efektif untuk mendidik dan menyiapkan sese-

orang untuk memperdalam dan menguasai 
keterampilan yang lebih rumit yang tidak 

mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui 

pendidikan masal di sekolah. Dalam sistem 
magang seorang yang belum ahli (novices) 

belajar dengan orang yang telah ahli (expert) 

dalam bidang kejuruan tertentu. Terkait 
dengan hal tersebut, melalui magang/praktik 

di Bagian Hukum Sistem dapat membantu 

siswa SMK Negeri 1 Salatiga memahami buda-
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ya kerja, sikap profesional yang diperlukan, 

dan budaya mutu.15  

 

2. Program Keahlian Tata Kecantikan 

Siswa jurusan/program keahlian tata kecantik-

an melaksanakan praktik/magang di Salon Lukssita di 

Jl. Soekarno Hatta Salatiga. Terkait dengan hal ter-

sebut, maka peran yang diberikan oleh Salon Lukssita 

sebagai DUDI dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem 

Ganda melalui Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

adalah:  

a. Memberi  bekal bagi para siswa praktik untuk 

memahami bagaimana melakukan tata rias 

dan tata kecantikan;  

b. Dapat menjadi tempat pembelajaran tentang 

tentang dunia usaha dan cara pengelolaan 
usaha kecantikan, sehingga mereka memiliki 

wawasan dan pengetahuan tentang dunia 

usaha bidang tata rias dan kecantikan;  

c. Merupakan wahana wisata belajar dengan 

mengamati dan melihat-lihat proses yang ada 
di usaha tata rias dan kecantikan.16  

 
3. Program Keahlian Tata Busana 

Siswa jurusan/program keahlian tata busana 

kecantikan melaksanakan praktik/magang di Griya 

Busana Dan Rias Samsoyo Moro dan Griya Busana 

Puspa Yani. Selanjutnya melalui hasil wawancara 

dengan siswa magang di kedua tempat tersebut bahwa 

                                                           
15 Wawancara dengan siswa prakerin di Setda Kota Salatiga 
16  Wawancara dengan siswa prakerin di Salon Lukssita pada 

tanggal 12 April 2013 
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Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro dan Griya 

Busana Puspa Yani sebagai intitusi pasangan tempat 

magang mempunyai peran sebagai berikut: 

a. Memberi  bekal bagi para siswa praktik untuk 

memahami bagaimana melakukan tata busana 

b. Dapat menjadi tempat pembelajaran tentang 

tentang dunia usaha dan cara pengelolaan 

usaha tata busana, sehingga mereka memiliki 

wawasan dan pengetahuan tentang dunia 

usaha bidang tata busana termasuk di dalam-

nya adalah desain mode dan model busana. 

c. Merupakan wahana wisata belajar dengan 

mengamati dan melihat-lihat proses yang ada 

di usaha tata busana.17  

 

4.3.4 Peran dalam Pembimbingan Siswa Prakerin 

Di institusi pasangan siswa dibimbing oleh 

instruktur lapangan, dimana instruktur tersebut 

merupakan pegawai dari institusi pasangan yang 

ditunjuk oleh pimpinan institusi pasangan untuk 

memberikan arahan tentang kegiatan yang harus 

dilakukan oleh siswa selama praktik kerja industri. 

Selain pembimbing dari instutusi pasangan atau 

DUDI, pembimbingan juga dilakukan oleh Guru Pem-

bimbing. Peran guru pembimbing dalam pelaksanaan 

praktik kerja industri (prakerin) lebih bersifat normatif, 

karena guru pembimbing tidak memiliki peran untuk 

memberikan pembelajaran/pelatihan kepada siswa 

                                                           
17 Hasil wawancara dengan siswa magang di Griya Busana dan 
Rias Samsoyo Moro pada tanggal 17 April 2013 dan Griya Busana 

Puspa Yani pada tanggal 19 April 2013 
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selama melaksanakan praktik kerja industri (prakerin) 

kepada siswa selama melaksanakan prakerin di 

institusi pasangan. Guru pembimbing  prakerin yang 

ditunjuk berasal dari semua unsur guru yang ada di 

SMK Negeri 1 Salatiga, baik guru produktif, adaptif, 

normatif maupun guru Bimbingan Konseling (BK). 

Model pembimbingan semacam ini pada gilirannya 

akan menimbulkan kesulitan dalam pemantauan, 

karena guru pembimbing non-produktif tidak memiliki 

kompetensi untuk membimbing praktik. Hal tersebut 

pada akhirnya akan berimbas pada proses dan  pem-

bimbingan yang sekedar formalitas. 

Selain itu, dalam konteks DUDI, pembimbingan 

yang dilakukan oleh unsur DUDI juga dirasakan 

belum optimal. Siswa merasakan DUDI tidak sepe-

nuhnya memberikan bimbingan dalam praktik. Hal 

tersebut terutama dirasakan oleh siswa dari Program 

Keahlian Administrasi Perkantoran yang praktik/ 

magang di lingkungan Setda Kota Salatiga. Siswa 

magang tidak banyak diberi bimbingan soal pekerjaan 

yang harus dilakukan, sehingga pada tahap awal 

masuk magang mereka merasa kebingungan tentang 

apa yang harus dikerjakan. Tugas yang dilaksanakan 

pun hanya sebatas mengagenda surat, memfotocopy 

surat, dan mengantarkan surat undangan ke unit 

kerja di lingkungan Setda Kota Salatiga.18 

                                                           
18 Hasil pengamatan dan wawancara terhadap siswa magang di 

lingkungan Setda Kota Salatiga pada Medio Mei 2013  
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Namun demikian, hal tersebut dapat dimaklumi 

mengingat tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan 

di lingkup Setda Kota Salatiga cukup banyak sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memberikan bimbingan ke-

pada siswa, kecuali untuk tugas-tugas rutin ketata-

usahaan seperti mengagenda surat masuk dan surat 

keluar. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh 

siswa peserta Prakerin sebagai berikut:19 

Guru pembimbing yang ada jarang sekali menga-

dakan pembimbingan/supervisi, hanya sekali saja 
pada saat mengantar dan menjemput saya saja 

guru melakukan pembimbingan”. Sedangkan dari 

DUDI jarang memberikan pembimbingan, hanya 

sekali sekali karena sibuk. 

 
Siswa lain yang menjadi reponden menyatakan 

hal yang senada sebagai berikut:20 

Ada memberikan bimbingan, tetapi hanya pada 
saat mengantar dan menjemput kami di tempat 

magang/praktik. 

Terkait dengan peran DUDI dalam pembimbing-

an, hal berbeda ditemukan di tiga tempat magang yang 

lain. Perbedaan tersebut dialami siswa yang magang di 

tempat magang yang lain yaitu di Salon Lukssita, 

Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro dan Griya 

Busana Puspa Yani. Di ketiga lokasi tersebut pengelola 

maupun karyawan yang ada aktif memberikan bim-

bingan pada siswa magang, meskipun siswa magang 

                                                           
19 Hasil Wawancara Mendalam, 15 Mei 2013 
20 Hasil wawancara mendalam tanggal 15 Mei 2013 
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tidak sepenuhnya dibiarkan untuk menangani pelang-

gan salon maupun griya busana.21 

Bimbingan yang diberikan oleh pengelola dan 

karyawan salon dan griya busana antara lain dalam 

bentuk pembimbingan cara merias, cara membuat 

gambar mode, dan lain sebagainya. Hal tersebut 

membuat tanggapan positif dari siswa magang, karena 

mereka merasa dipercaya untuk terlibat dalam kegiat-

an salon dan griya busana, sekaligus mendapatkan 

bekal yang tidak mereka peroleh di jalur pendidikan 

normal.22 

Siswa yang magang di Salon Lukssita menya-

takan sebagai berikut: 

Pengelola salon dan kapster membantu dan 

membimbing dalam menangani konsumen. Kami 
tidak dibiarkan tapi selalu dibimbing, jadi dapat 

menambah ilmu.23 

 
Sedangkan siswa yang magang di Griya Busana 

Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro dan Griya 

Busana Puspa Yani menyatakan sebagai berikut: 

                                                           
21  Hasil pengamatan dan wawancara siswa magang/praktik di 

Salon Lukssita, Giriya Busana Griya Busana dan Rias Samsoyo 
Moro dan Griya Busana Puspa Yani pada Medio Mei 2013 
22  Hasil pengamatan dan wawancara siswa magang/praktek di 

Salon Lukssita, Giriya Busana Griya Busana dan Rias Samsoyo 

Moro dan Griya Busana Puspa Yani pada Medio Mei 2013 
23  Hasil pengamatan dan wawancara siswa magang/praktek di 

Salon Lukssita pada Medio Mei 2013 
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Kami senang magang di sini karena banyak di-

bimbing dan dilibatkan sehingga menambah 

pengalaman kerja.24 

 

Proses pembimbingan berkaitan dengan penilai-

an siswa magang/praktik. Penilaian selama berlang-

sungnya Praktik Kerja Industri (Prakerin) dilaksana-

kan sepenuhnya oleh guru pembimbing. Sedangkan 

dari unsur institusi pasangan atau DUDI tidak banyak 

berperan dalam pemberian nilai, akibatnya penilaian 

menjadi bersifat subjektif. 

Dalam penilaian terdapat beberapa aspek yang 

dinilai. Aspek komponen yang dinilai meliputi sikap 

(disiplin, tanggungjawab, kerjasama, kejujuran, inisia-

tif) dan komponen produktif yang meliputi profil  

kemampuan dari masing-masing program keahlian  

yang diberikan oleh institusi pasangan yang bersang-

kutan. 25  Penilaian kegiatan praktik kerja industri 

(prakerin) dilakukan oleh instruktur lapangan. Penilai-

an komponen ini dilakukan secara berkala setiap satu 

minggu sekali dan pada masa akhir praktik kerja 

industri (prakerin) nilai tersebut dihitung rata-ratanya 

untuk dijadikan nilai akhir prakerin. 

Namun demikian dalam praktiknya, berdasar-

kan hasil wawancara mendalam terhadap beberapa 

                                                           
24  Hasil pengamatan dan wawancara siswa magang/praktik di 

Griya Busana Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro dan Griya 
Busana Puspa Yani pada Medio Mei 2013 
25 Hasil Wawancara dengan institusi pasangan 14 Mei 2013 
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siswa praktik maupun institusi pasangan 26 , tidak 

semua institusi pasangan menyediakan instruktur 

lapangan, disebabkan karena kesibukan pegawai pada 

institusi pasangan tersebut, sehingga para siswa 

praktik langsung bekerja sendiri tanpa adanya pem-

bimbingan secara kontinyu dari instruktur lapangan. 

Meskipun demikian, para siswa praktik masih tetap 

dalam pemantauan pegawai institusi pasangan, ter-

utama apabila berkaitan dengan bidang tugas yang  

menurut institusi pasangan tidak dapat secara terbu-

ka diketahui oleh pihak luar, termasuk siswa 

praktik.27  

 

4.3.5 Peran dalam Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring prakerin adalah upaya yang dilaksa-

nakan pembimbing untuk mengetahui sejauhmana 

keterlaksanaan program pendidikan sistem ganda 

yang diimplementasikan melalui prakerin yang telah 

disepakati oleh sekolah dengan DUDI. Monitoring 

dilakukan oleh pembimbing baik dari guru maupun 

dari pihak DUDI yang dilaksanakan selama proses 

penerjunan siswa ke dunia kerja untuk mengetahui 

tingkat keterlaksanaan dan kesesuaian antara 

program yang direncanakan dan pelaksanaan di 

lapangan. 

                                                           
26 Hasil wawancara mendalam tanggal 15 Mei 2013 
27 Hasil Wawancara mendalam tanggal 15 Mei 2012 
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Proses monitoring yang dilakukan oleh DUDI 

hanya sebatas pemantauan dan pengawasan sehingga 

siswa magang tidak menyimpang terlalu jauh dari 

tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh siswa 

magang. Monitoring yang dilakukan oleh DUDI terse-

but tidak sama dengan yang dilakukan oleh Guru 

Pembimbing. Monitoring yang dilakukan oleh Guru 

Pembimbing dilakukan dengan beberapa cara sebagai 

berikut: (1) Pembimbing sekolah mengisi dan mem-

bawa lembar monitoring dan evaluasi yang berisi  

catatan penting perkembangan peserta dan pelaksa-

naan prakerin; (2) Memberikan masukan penting 

tentang pelaksanaan prakerin dari hasil monitoring 

dan evaluasi; (3) Pembimbing sekolah melaksanakan 

tugas monitoring dan evaluasi sesuai dengan tata 

tertib pembimbing sekolah; (4) Pembimbing melaksa-

nakan monitoring sebanyak tiga kali dalam satu tahap 

atau gelombang kegiatan. Satu tahap atau gelombang 

kegiatan prakerin dilaksanakan selama tiga bulan. 

Kegiatan monitoring dibuktikan dengan mengisi berita 

acara yang ditanda tangani oleh pihak sekolah 

(Pembimbing) dan pihak DUDI (instruktur DUDI).  

Adapun monitoring yang dilakukan oleh DUDI, 

baik di Setda Kota Salatiga, Salon Lukssita, Busana 

Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro dan Griya 

Busana Puspa Yani, dilakukan melalui beberapa cara 

sebagai berikut: (1) Pembimbing dari DUDI mengisi 

lembar monitoring dan evaluasi yang berisi catatan 
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penting perkembangan peserta dan pelaksanaan 

prakerin; (2) Memberikan masukan penting tentang 

pelaksanaan prakerin dari hasil monitoring; (3) Pem-

bimbing dari DUDI mengisi berita acara yang ditanda 

tangani oleh pihak sekolah dan pihak DUDI.  

Pada praktiknya, seperti telah diuraikan di atas, 

peran DUDI dalam pelaksanaan monitoring terkesan 

hanya formalitas saja. DUDI dalam mengisi lembar 

monitoring terkesan hanya sebagai upaya menjaga 

harmonisasi hubungan dengan pihak SMK Negeri 1 

Salatiga, sehingga lembar monitoring yang diisikan 

sudah tentu berisi informasi yang positif terkait pelak-

sanaan prakerin dan perkembangan siswa.  

Informasi hasil monitoring yang disampaikan 

oleh DUDI biasanya baik-baik saja (positif), jarang 

sekali pihak institusi pasangan memberikan informasi 

jelek terkait dengan siswa praktik/magang, kecuali 

siswa yang bersangkutan benar-benar melakukan 

tindakan yang merugikan institusi pasangan.28 

Tahap selanjutnya setelah monitoring adalah 

evaluasi prakerin. Evaluasi adalah proses penilaian 

prestasi kerja siswa yang dilakukan oleh guru pem-

bimbing (sekolah) maupun pembimbing praktik (dari 

unsur DUDI). 

                                                           
28 Hasil pengamatan di Setda Kota Salatiga, Griya Busana Griya 

Busana dan Rias Samsoyo Moro dan Griya Busana Puspa Yani 

pada Medio Mei 2013 
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Peran dan Kemitraan DUDI dalam evaluasi 

dapat berupa (1) pelaksanaan uji kompetensi; (2) pem-

berian  sertifikasi; dan (3) rekrutmen tamatan. Terkait 

dengan rekruitmen, hal tersebut sudah tentu memer-

lukan komitmen dari DUDI.  

Terkait dengan peran DUDI dalam pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi salah seorang karyawan Setda 

Kota Salatiga menyatakan sebagai berikut: 

Sebagus apa pun siswa melakukan kerja praktik 

toh tetap masih memerlukan bimbingan dan me-
miliki kekurangan, sebaliknya sejelek apa pun 

siswa dalam kerja praktik, toh mereka telah me-

nunjukkan hasil dan memberi keuntungan pihak 

dan manfaat bagi pemerintah (baca Setda), sehing-

ga tidak mungkin kami menilai kurang baik, 

kecuali terdapat kasus yang merugikan atau men-
cemarkan nama baik kami selaku pemerintah 

daerah (baca Setda).29 

 
Hal senada disampaikan pula oleh pengelola 

Griya Busana Puspa Yani yang menyatakan sebagai 

berikut: 

Kami menghargai kerja praktik siswa magang, toh 

selama mereka magang tidak pernah merugikan 

kami, dan seandainya terdapat ketidak sempurna-

an itu masih dalam taraf wajar. Jadi tidak ada 
salahnya kami memberikan nilai baik atau 

positif.30 

 

                                                           
29 Hasil pengamatan dan wawancara di Setda Kota Salatiga, pada 

Medio Mei 2013 
30 Hasil pengamatan dan wawancara di Setda Kota Salatiga, pada 

Medio Mei 2013 
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Hubungan baik antara institusi pasangan dan 

pihak sekolah juga seringkali membawa dampak 

kurang baik, yaitu ada kecenderungan pihak DUDI 

memberikan nilai baik terhadap siswa karena rasa 

“pekewuh” seperti dikemukakan oleh salah seorang 

Guru Pembimbing SMK Negeri 1 Salatiga yang menya-

takan sebagai berikut: 

Satu sisi hubungan baik antara guru dengan 

unsur/pembimbing dari tempat siswa magang 

memudahkan dalam menjalankan tugas, tapi di 

sisi lain hubungan baik itu dapat membiaskan 

penilaian terhadap siswa praktik. 

 

Terkait dengan hal tersebut, terdapat hal krusial 

dalam implementasi peran DUDI dalam evaluasi dan 

penilaian yaitu: 

1. Hubungan yang baik antara pembimbing dari 

sekolah dan dari institusi pasangan di satu sisi 

menguntungkan, tetapi di sisi yang lain akan dapat 

mengakibatkan bias dalam penilaian terhadap 

siswa; 

2. Hasil penilaian yang diberikan oleh DUDI terhadap 

siswa dalam dua periode penilaian seringkali ter-

dapat kemiripan, bahkan seringkali sama. Hal 

tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan dan 

kemajuan dalam setiap periode praktik sehingga 

kinerja instruktur (baca pembimbing dari DUDI) 

dalam penilaian seakan-akan kurang jeli; 
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3. Kebanyakan nilai yang diberikan oleh DUDI berki-

sar pada angka “selamat”, keadaan seperti ini 

kurang memberikan feedback sehingga menyulit-

kan bagi sekolah maupun siswa dalam mengem-

bangkan kompetensi atau kualitasnya. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat 

diketahui bahwa DUDI telah berperan dalam tahapan 

monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja 

siswa magang/praktik. Namun peran tersebut dirasa-

kan masih terkesan formalitas saja, demi memenuhi 

kewajiban sebagai institusi pasangan yang memang 

diharuskan melakukan monitoring dan evaluasi terha-

dap pelaksanaan prakerin di institusinya. Hal tersebut 

berdampak pada biasnya hasil evaluasi dan penilaian 

yang dilakukan oleh DUDI. 

 
4.3.6 Peran dalam Penilaian dan Sertifikasi 

Tahap akhir dari pelaksanaan prakerin adalah 

penilaian dan sertifikasi siswa magang. Sertifikasi dan 

penilaian pada hakikatnya dapat juga dikatakan seba-

gai bagian atau tindak lanjut dari proses atau tahapan 

evaluasi. Seperti telah diuraikan di atas, proses 

evaluasi yang diakhiri dengan penilaian yang diberikan 

oleh DUDI dirasakan masih terkesan formalitas saja, 

demi memenuhi kewajiban sebagai institusi pasangan 

yang memang diharuskan melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan prakerin di institusinya. 



 

126 

Hal tersebut berdampak pada biasnya hasil evaluasi 

dan penilaian yang dilakukan oleh DUDI. 

Kurang optimalnya peran DUDI dalam evaluasi 

dan penilaian sedikit banyak juga membawa dampak 

bagi pelaksanaan sertifikasi dan uji komptensi yang 

seharusnya diterima oleh siswa magang.  

Uji kompetensi merupakan salah satu instrumen 

yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa 

dalam bidang keahliannya. Pengujian pada dasarnya 

adalah upaya untuk menafsirkan hasil pengukuran. 

Pengujian terhadap siswa diartikan sebagai proses 

pengukuran dan menafsirkan hasil terhadap kompe-

tensi yang dikuasainya. Sedangkan sertifikasi adalah 

proses pengakuan keahlian dan kewenangan sese-

orang dalam melaksanakan tugas tertentu melalui 

suatu proses pengujian keahlian yang mengacu pada 

standar keahlian yang berlaku dan diakui di lapangan 

kerja. 

Uji kompetensi dan sertifikasi idealnya dilaku-

kan oleh sekolah maupun oleh institusi pasangan/ 

DUDI yang menjadi tempat magang, yaitu Setda Kota 

Salatiga, Salon Lukssita, Busana Griya Busana dan 

Rias Samsoyo Moro dan Griya Busana Puspa Yani. 

Namun demikian pada kenyataannya, DUDI belum 

banyak berperan dalam proses uji kompetensi dan 

sertifikasi kemampuan siswa magang.  

Sebagaimana diuraikan oleh Pengelola Griya 

Busana dan Rias Samsoyo Moro sebagai berikut: 
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Kami tidak berperan dalam uji kompetensi dan 

sertifikasi terhadap siswa magang, karena selama 

ini memang belum ada kesepakatan soal itu.31 

 

Demikian pula halnya yang dikemukakan oleh 

salah seorang karyawan Setda Kota Salatiga sebagai 

berikut: 

Kami tidak melakukan uji kompetensi dan serti-
fikasi, karena belum ada mekanisme yang meng-

atur.32 

 

Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi 

memerlukan perencanaan yang matang, terutama 

apabila dikaitkan dengan peran DUDI sebagai institusi 

pasangan yang sudah tentu juga diharapkan berperan 

dalam keterlibatan penyelenggaran uji kompetensi dan 

sertifikasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sampai 

saat ini DUDI belum banyak berperan dalam penye-

lenggaraan uji kompetensi maupun pemberian sertifi-

kasi keahlian siswa. Sertifikat yang diberikan oleh 

pihak DUDI adalah sertifikat yang disiapkan oleh SMK 

Negeri 1 Salatiga, yang isinya bukan merupakan kom-

petensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh siswa, 

namun hanya sebatas penilaian yang berkaitan 

dengan profil siswa selama mengikuti magang. 

                                                           
31  Hasil Pengamatan dan wawancara dengan Pengelola Griya 

Busana dan Rias Samsoyo Moro pada Medio Mei 2013 
32  Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan pengampu siswa 

magang di Setda Kota Salatiga Medio Mei 2013 
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Selanjutnya berdasarkan tahapan yang ditem-

puh dalam pelaksanaan prakerin tersebut, maka 

secara garis besar alur dan mekanisme pelaksanaan 

prakerin dapat dilihat sebagaimana diagram alir beri-

kut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 
Mekanisme Prakerin di SMK Negeri 1 Salatiga 
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4.4 Persepsi Dunia Usaha/Dunia Industri 

(DUDI) 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang dilaksa-

nakan oleh SMK Negeri 1 Salatiga pada tahun 2012 

menurut pihak Setda Kota Salatiga, Salon Lukssita, 

Griya Busana dan Rias Samsoyo Moro dan Griya 

Busana Puspa Yani sebagai institusi pasangan atau 

DUDI akan membawa manfaat bagi DUDI itu sendiri. 

DUDI sebagai salah satu komponen yang men-

dukung program Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang 

diselenggarakan SMK Negeri 1 Salatiga, secara tidak 

langsung mendapatkan manfaat dengan pelaksanaan 

program praktik kerja yaitu: (1) DUDI ikut berpar-

tisipasi dalam membentuk lulusan SMK yang ber-

kualitas; (2) DUDI mendapatkan tenaga kerja yang 

siap pakai dan terampil di bidangnya yang dapat di-

peroleh dari lulusan SMK yang berpengalaman bekerja 

dan telah beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

Namun demikian, secara umum menurut hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap unsur Setda Kota 

Salatiga, Salon Lukssita, Griya Busana dan Rias 

Samsoyo Moro dan Griya Busana Puspa Yani sebagai 

institusi pasangan atau DUDI terdapat lima hal yang 

perlu dicermati oleh SMK Negeri 1 Salatiga, yaitu: 

sebagai berikut: (1) ketidaksesuaian antara latar bela-

kang disiplin ilmu siswa dengan dunia usaha tujuan 

bekerja; (2) adanya proses penyesuaian diri oleh siswa 
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pada tahap awal; (3) kurangnya monitoring dari 

sekolah; (4) DUDI belum dilibatkan banyak dalam 

proses pelaksanaan pendidikan sistem ganda, teruta-

ma berkiatan dengan seleksi siswa/atau anak didik 

baru, dan penyusunan kurikulum; (5) DUDI belum 

banyak berperan dalam proses uji kompetensi dan 

sertifikasi. 

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, 

maka peranserta, dunia usaha dalarn program Pendi-

dikan Sistem Ganda sangat diharapkan lebih jauh lagi. 

Peran tersebut meliputi aspek: (1) perencanaan 

program, (2) penyusunan kurikulum, (3) penyeleng-

garaan pendidikan, (4) evaluasi program dan hasil, 

serta (5) pemasaran lulusan. Kelima aspek tersebut, 

apabila dirangkum maka akan dapat dibedakan men-

jadi tiga aspek yaitu persiapan/perencanaan, pelak-

sanaan, dan monitoring evaluasi. 

 




