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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pelaksanaan praktek kerja industri 

(prakerin) Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK N 1 Depok dan mengetahui 

tanggapan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) terhadap kompetensi siswa pada saat 

pelaksanaan prakerin Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK N 1 Depok. 

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. 

Penelitian dilakukan di SMKN 1 Depok Sleman dan DUDI sebagai institusi pasangan prakerin. 

Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen, wawancara, dan angket. Analisis data 

dilakukan secara induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) pelaksanaan praktek kerja industri SMKN 1 Depok 

Sleman dikelola oleh kelompok kerja (Pokja) prakerin yang bertugas menyiapkan seluruh 

perangkat administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan prakerin; 2) pelaksanaan prakerin 

dilaksanakan dalam empat tahap, tahap pertama ialah persiapan, kedua pembekalan, ketiga 

pelaksanaan, keempat penarikan dan evaluasi; 3) tanggapan DUDI terhadap pelaksanaan 

prakerin SMKN 1 Depok Sleman terdapat beberapa hal penting yaitu: a) sosialisasi prakerin oleh 

sekolah kepada DUDI, b) tujuan prakerin, c) job deskripsi instruktur, d) pengorganisasian 

prakerin, e) kehadiran siswa selama prakerin, f) keterampilan dasar siswa, g) performance siswa, 

h) proses adaptasi siswa di DUDI, i) jangka waktu pelaksanaan prakerin, j) kehadiran guru 

pembimbing, k) koordinasi antara DUDI dan sekolah, l) penilaian prakerin, m) pelaksanaan 

prakerin secara keseluruhan; 4) tanggapan DUDI terhadap pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok 

Sleman secara keseluruhan baik. Hanya beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah faktor job 

deskripsi instruktur perlu diperjelas kepada seluruh instruktur, kehadiran guru pembimbing perlu 

ditingkatkan, dan koordinasi antara sekolah dan DUDI perlu lebih diintensifkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah kejuruan diselenggarakan bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap kerja, 

terampil, dan berdaya saing. Dengan kata lain, sekolah kejuruan membekali peserta didiknya 

dengan keterampilan-keterampilan tertentu agar kelak setelah menyelesaikan pendidikan 

dapat bersaing baik sebagai pekerja di dunia usaha/dunia industri (DUDI) maupun sebagai 

wiraswasta.  

Paradigma pendidikan kejuruan sangat berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan 

kejuruan (education for earning living) menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan 

dengan permintaan pasar (demand driven). kebersambungan (link) diantara pengguna 

lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan serta kecocokan (match) diantara 

employee dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan 

pendidikan kejuruan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat dilihat dari 

tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang 

pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya. 

Kebijakan link and match pada awalnya merupakan penjabaran amanat GBHN 1993 

dan pada dasarnya berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang pendidikan. Menurut Wardiman 

(1998) kebijakan ini mengandung dua muatan penting, yaitu makna filosofis yang 

dimaksudkan untuk membarui, menata, dan meluruskan sistem nilai, pola pikir, sikap 

mental, perilaku, dan kebiasaan para pemikir, perencana, pengelola dan pelaku pendidikan 

kejuruan itu sendiri, serta kebijakan operasional yang menjadi prinsip dalam penyusunan 



program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Pada pendidikan 

menengah kejuruan, kebijakan ini telah dioperasionalkan dalam wujud Praktik Kerja 

Industri (prakerin). Prakerin merupakan bagian dari program bersama antara SMK dan 

Industri yang dilaksanakan di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi perdagangan dan investasi yang merupakan 

era keterbukaan tanpa batas (kesejagatan) khususnya dalam bidang ekonomi, menuntut 

sumberdaya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Wardiman Djojonegoro (1998) 

menyebutkan kompetensi kunci SMK menghadapi era global yaitu: 1) Memiliki 

keterampilan dasar yang kuat dan luas, yang memungkinkan pengembangan dan 

penyesuaian diri sesuai dengan perkembangan IPTEK; 2) Mampu mengumpulkan, 

menganalisa, dan menggunakan data dan informasi; 3) Mampu mengkomunikasikan ide dan 

informasi; 4) Mampu merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan; 5) Mampu 

bekerjasama dalam kerja kelompok; 6) Mampu memecahkan masalah; 7) Berpikir logis dan 

mampu menggunakan teknik-teknik matematika; serta 8) Menguasai bahasa komunikasi 

global (Bahasa Inggris).  

Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah ke pendidikan berbasis ganda sesuai 

kebijakan link and match, mengharapkan agar program pendidikan kejuruan dilaksanakan di 

dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan di sekolah, yaitu teori dan praktek 

dasar kejuruan, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keterampilan 

produktif  yang diperoleh melalui prinsip learning by doing. 

Memasuki era perdagangan bebas mulai tahun 2003 untuk Asia Tenggara dan 2010 

untuk Asia Afrika, DUDI sebagai pemakai tenaga kerja harus melakukan peningkatan 

kompetensi tenaga kerjanya agar dapat bersaing di pasar bebas. Konsekuensi dari kondisi 



tersebut adalah SMK sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan bekal 

keterampilan dan pengetahuan dituntut untuk dapat mengikuti ritme yang berkembang di 

DUDI. Untuk mampu bersaing di pasar kerja, siswa SMK harus dibekali dengan 

kompetensi-kompetensi yang luwes yang mencakup kompetensi kunci dan kompetensi pada 

bidang keahlian tertentu. (Soenaryo, dkk. 2002). Menjawab tantangan kualifikasi SDM diera 

globalisasi tersebut, prakerin yang dilaksanakan oleh SMK dapat menjadi batu loncatan bagi 

penyiapan tenaga yang terampil, kompeten, dan berdaya saing global. Maka, 

penyelenggaraan prakerin sebaiknya merupakan pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi.  

Berbagai keterbatasan yang dimiliki baik oleh pihak sekolah maupun siswa dapat 

menimbulkan ketidaksesuaian antara tempat prakerin dengan bidang keahlian siswa. 

Perbedaan yang mendasar antara sistem nilai yang berlaku di sekolah dengan yang berlaku 

di dunia kerja menuntut sekolah untuk benar-benar mempersiapkan siswanya sebelum 

masuk dunia kerja. Persiapan tersebut meliputi pengetahuan kerja, keterampilan kerja, 

sikap/budaya kerja, dan informasi tentang kebutuhan industri pasangannya tentang 

kemampuan dasar kerja yang harus dikuasai siswa sebelum diterjunkan dalam praktik di 

dunia kerja. 

Wardiman (Anwar, 2001: 9) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

komponen pendidikan adaptif dan teori kejuruan menjadi tanggung jawab sekolah. 

Komponen pendidikan praktik dasar profesi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara 

sekolah dengan dunia usaha/industri pasangannya, sedangkan komponen pendidikan praktek 

keahlian profesi menjadi tanggung jawab industri pasangan masing-masing sekolah dalam 

pelaksanaan prakerin. Kebijakan ini muncul karena disadari bahwa penguasaan keahlian 

professional yang sebenarnya hanya dapat dicapai melalui kerja nyata di tempat kerja yang 



sebenarnya dan bukan di sekolah. Sekolah mampu memberikan kemampuan dasar kejuruan 

yang kuat, sehingga dengan bekal kemampuan dasar kejuruan yang kuat dapat membantu 

siswa dalam mendalami pelatihan-pelatihan kerja yang lebih kompleks dan spesifik di dunia 

kerja. Dengan demikian, kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri bukan lagi 

merupakan hal penting, tetapi merupakan keharusan. 

Dalam Spektrum Bidang dan Kompetensi Keahlian SMK tahun 2007, disebutkan 

bahwa Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen memiliki enam Kompetensi Keahlian yaitu: 

1) Administrasi Perkantoran; 2) Akuntansi; 3) Pemasaran; 4) Perbankan; 5) Perbankan 

Syariah; dan 6) Asuransi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen yang memiliki 

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran dan termasuk RSBI (Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional) di wilayah Kabupaten Sleman yaitu SMK N 1 Depok Sleman. SMK 

N 1 Depok sebagai Sekolah Menengah Kejuruan RSBI memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan sekolah yang lain. Sekolah dengan predikat RSBI setidaknya telah memenuhi 

indikator kinerja kunci yaitu: 1) telah terakreditasi; 2) menerapkan kurikulum KTSP, 

menerapkan sistem satuan kredit semester, memenuhi standar isi, memenuhi standar 

kompetensi kelulusan; 3) memenuhi standar proses;  4) memenuhi standar penilaian; 5) 

memenuhi standar pendidik; 6) memenuhi standar tenaga kependidikan; 7) memenuhi 

standar sarana dan prasarana; serta 8) memenuhi standar pengelolaan.  

Salah satu standar kompetensi kelulusan SMK ialah prakerin. Lulusan akan memiliki 

kompetensi yang baik apabila prakerin dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena pada saat 

prakerin peserta didik benar-benar dihadapkan pada kondisi riil suatu pekerjaan dan 



lingkungan kerja.  Dengan demikian pelaksanaan prakerin dapat dijadikan sebagai tolok 

ukur kinerja SMK N 1 Depok Sleman sebagai SMK RSBI terhadap kualitas lulusannya. 

Mengingat prakerin yang dilaksanakan di DUDI merupakan faktor yang sangat 

ungent maka dipandang perlu untuk menggali masukan  dalam hal ini  tanggapan DUDI 

sebagai mitra SMK dalam pelaksanaan prakerin. Minimnya informasi mengenai pelaksanaan 

prakerin khususnya Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran menjadi alasan utama 

dalam penelitian ini. Hal ini penting karena SMK akan mendapatkan masukan mengenai hal 

tersebut yang dapat digunakan untuk mengevaluasi salah satu kriteria kinerja SMK yaitu 

prakerin. Selain itu, perbedaan orientasi pelaksanaan prakerin yang belum jelas antara apa 

yang diharapkan oleh sekolah dengan apa yang diharapkan oleh DUDI menyebabkan 

keragaman penerapan prakerin di setiap DUDI.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan paradigma pendidikan kejuruan dan pendidikan umum dimana 

pendidikan kejuruan diselenggarakan menyesuaikan permintaan pasar. 

2. Belum terpenuhinya tuntutan akan sumberdaya manusia yang kompeten dan berdaya 

saing sesuai tuntutan DUDI. 

3. Adanya ketidakcocokan antara bidang keahlian peserta didik saat melaksanakan 

Prakerin dengan pekerjaan yang dilakukan di tempat praktik. 

4. Adanya perbedaan yang mendasar antara sistem nilai yang berlaku di sekolah dengan 

yang berlaku di dunia kerja. 



5. Pelaksaan prakerin masih terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan kurikulum. 

6. Minimnya informasi mengenai prakerin yang dilaksanakan oleh siswa SMK khususnya 

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran. 

7. Adanya tuntutan kinerja SMK RSBI yang harus sesuai dengan indikator kinerja. 

C. Pembatasan Masalah dan Fokus Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada link and match antara 

SMK dengan DUDI dalam hal ini akan dilihat pada tanggapan Dunia usaha dan dunia 

industry (DUDI) terhadap pelaksanaan prakerin Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMK N 1 Depok SlemanI. 

 

D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kegiatan pelaksanaan prakerin Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMK N 1 Depok? 

2. Bagaimanakah tanggapan DUDI terhadap kompetensi siswa peserta prakerin 

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK N 1 Depok?  

  

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kegiatan pelaksanaan prakerin Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMK N 1 Depok. 



2. Mengetahui tanggapan DUDI terhadap kompetensi siswa pada saat pelaksanaan 

prakerin Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK N 1 Depok. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. SMK N 1 Depok Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran yaitu, a) Dapat 

memberikan masukan mengenai pelaksanaan prakerin yang ideal kaitainnya dengan 

konteks RSBI; b) Dapat memberikan masukan mengenai tanggapan DUDI sebagai 

tempat pelaksanaan prakerin terhadap kinerja siswa; iii) Dapat digunakan sebagai salah 

satu tolok ukur keberhasilan kinerja RSBI dalam rangka pemenuhan standar 

kompetensi lulusan. 

2. DUDI, dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kompetensi kejuruan yang 

diberikan dibangku sekolah sehingga dapat memberikan feed back kepada dunia 

pendidikan mengenai kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat menyiapkan dan 

menyediakan sumberdaya manusia yang terampil, handal, kompeten, dan berdaya saing 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan kejuruan di negara-negara barat didefinisikan sebagai berikut: 

 “vocational education is confined to preparing young people and adults for 

working life, a process often regarded as of a rather technical and practical 

nature” (Linda Clark and Christopher Winch, 2007). 

 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Neasional, 

Pendidikan Kejuruan didefisisikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.  

Kedua pengertian tersebut pada dasarnya mengemukakan bahwa pendidikan 

kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja kelak 

setelah mereka lulus. Untuk dapat bekerja secara profesional, maka peserta didik dibekali 

dengan keterampilan-keterampilan sesuai bidang keahlian yang dipilih.   

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang produktif, yakni 

manusia kerja, bukan manusia beban keluarga, masyarakat, dan bangsanya ( Soenaryo, 

dkk. 2002). Pendidikan kejuruan memiliki beberapa manfaat yaitu:  

a. Bagi siswa: (1) Peningkatan kualitas diri; (2) Peningkatan penghasilan; (3) Penyiapan 

bekal pendidikan lebih lanjut; dan (4) Penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat 

dan bangsa. 



b. Bagi dunia kerja: (1) Dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi; (2) Dapat 

meringankan biaya usaha; (3) Dapat membantu memajukan dan mengembangkan 

usaha. 

c. Bagi masyarakat: (1) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) Dapat 

meningkatkan peoduktivitas nasional, jadi dapat meningkatkan penghasilan Negara; 

(3) Dapat mengurangi pengangguran. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk ke dalam lingkup pendidikan 

kejuruan. Secara historis sekolah kejuruan merupakan pengembangan dari pelatihan 

kerja. Dalam pelatihan kerja, peserta didik dapat belajar sambil bekerja. Oleh sebab itu 

seorang guru atau oinstruktur harus mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan 

kepada peserta didik dalam lingkungan dan situasi yang mirip dengan dunia nyata. 

Dengan demikian dasar falsafah pendidikan kejuruan pada hakikatnya adalah pendidikan 

kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi pada dunia kerja dan selalu peka 

mengikuti perkembangan dunia kerja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional 

yang menyebutkan target pendidikan menengah, pendidikan menengah kejuruan 

didefinisikan sebagai pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu. 

National Technical and Vocational Education and Training Program (1996: 3) 

mengatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara 

khusus membantu peserta didik mempersiapkan dirinya memasuki lapangan kerja.  

Merujuk pada Surat Keputusan Mendikbud Nomor 04907 U/1990, tujuan 

pendidikan SMK sebagai berikut: 



a. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih dan/atau 

meluaskan pendidikan dasar. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya, dan sekitar. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan 

pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. 

d. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap 

profesional. 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan SMK oleh Depdiknas (2004: 7) dijelaskan 

sebagai berikut: (1) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunai usaha maupun di dunia 

industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilihnya; (2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet 

dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan 

sikap professional dalam bidang keahlian yang diminatinya; (3) membekali peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di 

kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 

(4) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program 

keahlian yang dipilih. Merujuk pada penjelasan tujuan penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan SMK pada hakikatnya 

adalah untuk membekali peserta didik dengan kompetensi tertentu agar dapat 

memperoleh kehidupan yang lebih baik dan mampu mengembangkan dirinya di tempat 

kerja kelak.   



Untuk mengembangkan SMK, Depdiknas telah menetapkan tiga sasaran utama 

untuk tahun 2004-2009, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, 

relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

Adapun peran strategis SMK adalah (1) SMK merupakan bagian integral dari sector-

sektor ekonomi yang ikut mendorong pertumbugan ekonomi nasional; (2) SMK akan 

meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan 

keunggulan kompetitif ekonomi Indonesia; (3) SMK terbukti memainkan peran penting 

dalam menekan angka pengangguran di Indonesia; (4) SMK akan mendukung 

pertumbuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI) di Indonesia. 

 

2. Konsep Link and Match 

Link and match  adalah suatu kebijakan yang mulai diperkenalkan pada tahun 

1993/1994. Secara harfiah, link berarti terkait, menyangkut proses yang harus interaktif, 

dan match, berarti cocok, menyangkut hasil yang sesuai atau sepadan (Wardiman, 1998). 

Makna filosofis mengandung wawasan pengembangan sumberdaya manusia, wawasan 

masa depan, wawasan mutu dan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai 

tambah, dan wawasan efisiensi. 

Pada kebijakan link and match, wawasan sumberdaya manusia berusaha 

menempatkan pendidikan menengah kejuruan sebagai sub-sistem dari sistem 

pembangunan nasional dalam peran dan tugas pengembangan sumberdaya manusia. 

Wawasan ini menuntut agar SMK menyelenggarakan pendidikan tidak hanya sekedar 

layanan social terhadap masyarakat, tetapi secara sungguh-sungguh dapat diandalkan 

menghasilkan tamatan yang berkualitas. 



Wawasan masa depan kebijakan link and match mengandung pemikiran bahwa 

produk pendidikan yang diperoleh saat ini adalah produk pendidikan masa lalu, dan 

proses pendidikan sekarang ialah untuk masa depan. Dalam wawasan masa depan ini, 

SMK dituntun untuk menganut prinsip-prinsip: (1) menghasilkan tamatan yang memiliki 

keahlian sesuai dengan kebutuhan tiga tahun mendatang, dan memiliki bekal dasar untuk 

pengambangan diri di masa depan; (2) SMK harus mengandung muatan kompetensi 

produktif, memiliki keunggulan kompetitif, dan memiliki bekal dasar pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

Wawasan mutu  digunakan untuk mengukur mutu tamatan SMK dengan ukuran 

dunia kerja. Dunia kerja mengukur kompetensi tenaga kerja dengan memperhatikan 

kualitas hasil kerjanya dan tingkat produktivitas kerjanya. Pengukuran terhadap kualitas 

hasil kerja dengan dua ukuran dasar yaitu: baik (accepted), dan jelek (rejected). 

Wawasan keunggulan memberikan pandangan, bahwa sumberdaya manusia yang 

berkualitas tinggi dan memiliki keunggulan adalah faktor keunggulan kompetitif utama 

yang harus dimiliki Indonesia menghadapi persaingan global. Persaingan industri dan 

perdagangan akan selalu mengacu pada enam faktor penentu, yaitu: harga, mutu, disain 

(selera), waktu pemasokan (delivery time), pemasaran dan layanan (services). Tingkat 

kemampuan enam faktor tersebut ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang 

berperan dalam proses produksi dan pemasarannya. 

Wawasan profesionalisme bermaksud untuk menanamkan sikap profesionalitas 

yakni sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku: peduli 

kepada mutu; bekerja cepat, tepat, dan efisien, diawasi ataupun tidak oleh orang lain; 



menghargai waktu; dan menjaga reputasi. Wawasan ini mengharapkan SMK mampu 

menghasilkan tamatan yang memiliki sikap profesional.  

Wawasan nilai tambah, menuntun SMK berproses dan sekaligus menghasilkan 

tamatan yang berwawasan nilai tambah. Sedangkan wawasan efisiensi menuntun SMK 

untuk menghasilkan tamatan dengan bidang keahlian, mutu, dan jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

3. SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

merupakan SMK spektrum bidang keahlian Bisnis dan Manajemen. Durasi pendidikan 

dan latihan berlangsung selama 3 tahun dengan tempat pembelajaran di sekolah dan 

prakerin di industri. Deskripsi cakupan pekerjaan yang dapat ditangani/dilakukan oleh 

tamatan SMK ini mencakup bidang Administrasi Perkantoran yaitu: (1) 

penataan/pengelolaan arsip; (2) penataan/pengelolaan surat/dokumen; (3) penanganan 

telepon (phone handling); (4) penanganan tamu (front liner); (5) pengetikan 

naskah/dokumen; (6) membantu mempersiapkan pertemuan/rapat; (7) membantu 

penangan kas kecil; (8) penyebaran informasi umum; dan (9) data entry. 

Kompetensi jabatan Program Keahlian Administrasi Perkantoran adalah mampu 

bekerja sendiri di bawah pengawasan jabatan di atasnya atau bekerja dalam tim kerja di 

bawah koordinasi pihak lain. Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan 

memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan 

receptionist, typist, arsiparis, administrasi kantor (staf adminstrasi) dan sekretaris yunior. 



Kompetensi kejuruan Program Keahlian Administrasi Perkantoran adalah: (1) 

dasar komunikasi dan berkomunikasi lewat telepon; (2) menggunakan peralatan kantor; 

(3) teknologi informasi (mengoperasikan komputer, mengoperasikan aplikasi perangkat 

lunak, mengakses dan penarikan data di komputer); (4) bekerja sama dengan kolega dan 

pelanggan; (5) memberikan pelayanan kepada pelanggan; (6) mengerjakan akuntansi 

sederhana; (7) melakukan prosedur administrasi; (8) menghasilkan dokumen sederhana 

(korespondensi; (9) manangani surat/dokumen yang diterima dan yang akan dikirim; (10) 

mengelola dan menjaga sistem kearsipan; (11) melakukan penggandaan dan 

pengumpulan dokumen; (12) berkomunikasi bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis; 

(13) membantu pengelolaan kas kecil; (14) merencanakan dan pengelolaan pertemuan; 

(15) memelihara kebersihan peralatan dan tempat kerja; serta (16) mengikuti prosedur K-

3 Perkantoran.  

 

4. Praktek Kerja Industri 

Kepmendikbud nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem 

ganda pada SMK pasal 1 ayat 1 menyebutkan: 

Pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian 

profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program 

pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan 

bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. 

Pendidikan sistem ganda di Indonesia sekarang ini disebut sebagai prakerin. 

Prakerin merupakan program bersama antara SMK dan industri yang dilaksanakan di 

DUDI dan merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan berbasis kerja (work based 



learning). Pakpaham (Anwar, 2001: 3) menyebutkan bahwa sistem ganda merupakan 

model penyelenggaraan pendidikan kejuruan dimana perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan diwujudkan melalui kemitraan antara dunia kerja dengan sekolah, dan 

penyelenggaraan berlangsung sebagian di sekolah dan sebagian lagi di DUDI. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa prakerin mempunyai 2 tempat kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan berbasis sekolah (school based learning) dan berbasis kerja (work based 

learning). Siswa dalam hal ini berstatus sebagai pemagang di DUDI dan sebagai siswa di 

SMK.  

Raelin Joseph A. (2008: 64) menyebutkan bahwa “work based learning is much 

more than the familiar axperiential learning which consist of adding a layer of  simulated 

experience to concepted knowledge”. Pembelajaran berbasis kerja lebih dekat kepada 

pengalaman belajar yang berisi tambahan contoh-contoh pengalaman menjadi 

pengetahuan konseptual. Selanjutnya Raelin (2008: 64) menyebutkan     “In work-based 

learning, theory may be acquired in concert with practice”. Dalam pembelajaran 

berbasis kerja, teori kemungkinan dapat diperoleh pada saat praktek.  

Pengertian prakerin di Amerika (Fink, 2007:3) adalah “to obtain experience from 

work and for young people to be prepared for the transition from school to work and, to 

learn the realisties of work and be prepared to make the right choice of work”. Prakerin 

adalah suatu pengalaman kerja bagi siswa yang disiapkan untuk masa peralihan dari 

sekolah ke lingkungan kerja, memahami dunia kerja nyata dan persiapan untuk memilih 

perkerjaan yang tepat. Sementara Fink (2007: 4) berpendapat bahwa prakerin adalah “an 

approach which focuses upon the practical utility of learning and is therefore directly 

relevant to learners and their work environment”. Pendekatan pembelajaran praktek 



kerja industri dapat dilakukan di berbagai tempat dengan situasi dan kondisi yang 

berbeda yang sesuai dengan topik pembelajaran dan lingkungan tempat kerja. 

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian prakerin di atas, maka pengertian 

praktek kerja industri (prakerin) dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan sistem 

pendidikan dengan model pembelajaran yang dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah 

dan dunia usaha/industri (DUDI) yang bertujuan nuntuk mendapatkan kompetensi 

keahlian siswa sesuai tuntutan DUDI.  Kompetensi diartikan sebagai kemampuan 

melakukan sesuatu yang berbeda dengan sekedar kemampuan mengetahui sesuatu 

(Slamet, 2008). Dengan kata lain, prakerin adalah suatu pelatihan terintegrasi berbasis 

kompetensi. Yaitu suatu pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai 

oleh peserta pelatihan sehingga materi pelatihan yang akan dilatihkan merupakan 

integrasi bidang-bidang ilmu sumber bahan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai 

kompetensi.  

Reeve and Gallacher (University Vocational Awards Council, 2005: 13) 

menyebutkan empat konsep yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan prakerin, 

yaitu: (1) Partnership, (2) Flexibility, (3) Relevance, dan (4) Accreditation. Pelaksanaan 

prakerin tidak saja melakukan penempatan siswa di DUDI untuk memperoleh 

pengalaman kerja, tetapi diharapkan sekolah juga mampu menyediakan SDM yang 

memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan oleh DUDI.  

Beberapa tujuan dilakukannya prakerin menurut Wardiman (1998: 80) adalah: (1) 

menghasilkan tenaga kerja yan berkualitas, (2) memperkokoh link and match antara SMK 

dengan dunia kerja, (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan 

pelatihan tenaga kerja berkualitas, dan (4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap 



pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Selain itu pelaksanaan prakerin 

akan berjalan dengan baik apabila terdapat komponen-kompenen: (1) institusi pasangan, 

(2) program pendidikan dan pelatihan bersama, (3) sistem penilaian dan sertifikasi, (4) 

kelembagaan kerjasama, (5) nilai tambah dan insentif, serta (6) jaminan keterlaksanaan. 

Pendidikan di dunia usaha/industri merupakan upaya yang sangat bermanfaat bagi 

siswa (Tamrin, 2008: 52). Manfaat siswa dalam prakerin ialah siswa akan memperoleh 

informasi yang nyata, dan dituntut untuk ikut memecahkan masalah pekerjaan, serta 

dapat menyesuaikan diri dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Untuk itu siswa harus 

memiliki kesiapan dalam beberapa hal yaitu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan 

dasar sebelum melaksanakan prakerin.  

Agar pelaksanaan prakerin dapat berjalan dengan lancar, maka tahapan-tahapan 

yang harus dilalui meliputi: 

a. Perencanaan prakerin 

Tahap perencanaan merupakan tahap merencanakan aspek-aspek yang 

berperan dalam pengelolaam dan keberhasilan KBM di sekolah dan di industri 

pasangan. Aspek-aspek yang berperan dalam menentukan proses belajar mengajar di 

sekolah dan institusi pasangan (industri) antara lain: 

1) Guru, merupakan tenaga pendidik yang bertugas menyiapkan siswa memasuki 

pekerjaan (lini produksi) yang ada di industri pasangan. 

2) Instruktur, merupakan tenaga pembimbing dari DUDI yang menjadi institusi 

pasangan. 

3) Siswa, merupakan peserta dalam kegiatan prakerin yang dilaksanakan di DUDI. 

Sebelum pelaksanaan prakerin di DUDI, setiap siswa hendaknya telah memiliki 



pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga dapat memperoleh 

pengalaman nyata sekaligus dapat berkontribusi kepada DUDI. 

4) Peralatan, merupakan perangkat yang membantu dalam memperoleh hasil yang 

cepat, tepat, dan efisien. Dalam proses belajar mengajar  dibutuhkan peralatan 

yang memadai, baik spesifikasi maupun jumlah. Agar pelaksanaan prakerin dapat 

memberikan manfaat yang optimal bagi siswa, sekolah, dan DUDI maka perlu 

dipersiapkan jenis peralatan yang relevan antara sekolah dan DUDI sehingga 

terjadi kontinuitas proses belajar siswa. 

5) Bahan, merupakan material yang digunakan untuk membuat suatu produk. Bahan 

terdiri dari bahan pokok dan bahan penunjang. Kesesuaian bahan antara yang ada 

di sekolah dan DUDI dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. 

6) Bahan ajar, merupakan susunan materi yang akan diajarkan pada siswa dalam 

mencapai tingkat keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. 

Bahan ajar yang diajarkan di sekolah dan industri harus komplementer, mengarah 

kepada pembentukan kompetensi yang utuh. 

7) Metode, merupakan cara penyampaian materi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Misalnya: diskusi, demonstrasi, ceramah, dan sebagainya. 

8) Jadwal, merupakan perangkat pelaksanaan kegiatan baik di sekolah maupun 

industri mengenai siapa, apa, dan dimana kegiatan tersebut berlangsung. 

9) Waktu, merupakan lamanya pelaksanaan pelatihan di DUDI. Lamanya pelatihan 

hendaknya disesuaikan dengan pencapaian target kompetensi sesuai dengan 

standar keahlian. 



10) Perangkat lunak/administrative, merupakan perangkat untuk pelaksanaan PBM 

yang berbeda antara di sekolah dengan di DUDI. Yang termasuk ke dalam 

perangkat lunak tersebut ialah jurnal siswa, administrasi program dan kesiswaan, 

serta perangkat supervisi. 

11) Pembiayaan (capital cost), merupakan biaya tetap yang harus ada dalam 

pelaksanaan prakerin. 

Selain tahapan persiapan tersebut, persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah 

antara lain: (1) menentukan industri dan menghubungunya; (2) menyiapkan 

administrasi atau surat-surat untuk industri dan surat ijin orang tua siswa; (3) 

melakukan pembekalan kepada siswa sebelum ditempatkan di DUDI baik 

pengetahuan, keterampilan, maupun tentang cara belajar di DUDI (bimbingan 

prakerin). Dalam tahap perencanaan prakerin, unsur-unsur  yang terlibat yaitu: kepala 

sekolah, guru, staf tata usaha sekolah dan institusi pasangan, dan orang tua siswa. 

Kegiatan koordinasi dalam perencanaan prakerin meliputi: penyusunan kurikulum 

prakerin, penyusunan program pembelajaran di industri, perencanaan kebutuhan, 

biaya dan sumber dana, penyiapan mentoring dan evaluasi, penyusunan program 

ujian kompetensi, dan sertifikasi.   

b. Pembekalan/pengorganisasian, merupakan kegiatan: menyusun struktur organisasi, 

pemilihan personal, penyusunan uraian tugas, penyusunan mekanisme kerja 

termasuk memberikan pengarahan kepada siswa, serta penyusunan system 

koordinasi.  

c. Pelaksanaan 



Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana siswa melaksanakan 

pembelajaran di industri. Idealnya, lamanya pelaksanaan prakerin dilaksanakan 

mengacu pada pencapaian target kompetensi sesuai dengan standar keahlian. 

Prakerin yang dilaksanakan oleh Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

SMKN 1 Depok selama dua setengah bulan. Agar proses pelaksanaan berjalan 

dengan baik diperlukan komunikasi secara intensif antara sekolah dengan DUDI. 

Tujuan komunikasi tersebut ialah agar setiap permasalahan yang muncul dapat 

segera diatasi dan diselesaikan secepat mungkin. 

Kegiatan koordinasi selama pelaksanaan prakerin di DUDI meliputi koordinasi 

pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di DUDI. Unsur yang terlibat: guru, 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas, komite sekolah, dan institusi 

pasangan (DUDI). 

d. Pengawasan dan evaluasi, merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

prakerin di DUDI. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan prakerin. Untuk mengetahui keberhasilan prakerin diperoleh dengan 

cara melakukan penilaian terhadap pembelajaran siswa di DUDI. Penilaian siswa 

yang dilakukan oleh DUDI melalui uji kompetensi oleh instruktur lapangan. 

Penilaian di sekolah diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis yang berisi tentang 

kegiatan selama prakerin. Bentuk pertanggungjawaban dari laporan ialah dengan 

ujian lisan oleh guru pembimbing di sekolah. Ujian lisan yang dilakukan dapat 

mengetahui dan mengungkap pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa selama 

prakerin. 



Tahapan dalam penilaian prakerin terhadap siswa ialah dengan menggunakan 

penilaian hasil belajar, meliputi hasil belajar siswa di sekolah dan di DUDI. 

Penilaian hasil belajar siswa di sekolah mencakup komponen kemampuan adaptif, 

normative, dan teori kejuruan. Sedangkan penilaian hasil belajar di DUDI mencakup 

komponen praktik keahlian yang dilakukan di DUDI. 

5. Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Bertaraf Internasional (SMK SBI) 

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang utama 

dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Sumberdaya manusia yang 

berkualitas harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. 

Sejalan dengan kebutuhan terhadap sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut, 

penyiapan SMK bertaraf internasional adalah untuk menyiapkan lulusannya dapat 

bersaing di pasar global dalam memperoleh suatu pekerjaan. 

Program SBI dilatarbelakangi oleh alasan-alasan diantaranya:  pertama,  adanya 

era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen 

dan sumberdaya manusia. Kedua,  RSBI yang dilakukan oleh pemerintah dilandasi oleh 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pada pasal 50 disebutkan bahwa Pemerintah  dan Pemerintah Daerah mendapat 

amanat untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 

internasional. Alasan ketiga, penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme 

dan esensialisme (fungsionalisme). Untuk mengaktualisasikan kedua filosofi tersebut, 

empat pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, 

and learning to be sebagai patokan. 



Sekolah bertaraf  internasional (SBI) adalah sekolah nasional yang 

menyelenggarakan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) dan mutu 

internasional sehingga lulusannya memiliki mutu/kualitas bertaraf nasional dan 

internasional sekaligus. Kualitas bertaraf internasional diukur dengan criteria-kriteria 

internasional yang dikaji secara seksama melalui persandingan SNP dengan 

standar/criteria mutu internasional, pertukaran informasi, studi banding, dsb. Jadi, 

kualitas internasional merupakan kelebihan dari kualitas nasional (SNP), baik berupa 

penguatan, pendalaman, pengayaan, perluasan maupun penambahan terhadap SNP 

(Slamet, 2008).   

Visi SBI adalah terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara 

internasional. Misi SBI adalah mewujudkan manusia Indonesia cerdas dan kompetitif 

secara internasional, yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara global. Sedangkan 

tujuan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional 

sekaligus. 

Standar SBI, pertama, output/lulusan SBI memiliki kemapuan-kemampuan 

bertaraf nasional plus internasional. Kedua, proses penyelenggaraan SBI mampu 

mengakrabkan, menghayatkan, dan menerapkan nilai, norma, standar, dan etika global 

yang menuntut kemampuan bekerjasama lintas budaya dan bangsa. Ketiga, input adalah 

segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya proses dan harus memiliki tingkat 

kesiapan yang memadai. 

Keberhasilan SBI dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) Indikator input, 

mencakup antara lain rencana pengembangan sekolah, kurikulum, pendidik dan tenaga 

kependidikan, siswa (kesiapan belajar), buku, dana, sarana dan prasarana belajar, gedung 



sekolah, kebijakan, rencana, legislasi dan regulasi, data dan informasi, sumber belajar, 

organisasi dan administrasi, dan kultur sekolah; 2) Indikator proses, mencakup kejadian-

kejadian yang mengubah siswa dari belum terpelajar menjadi terpelajar, meliputi antara 

lain: variasi penggunaan metode pembelajaran, variasi penggunaan media pembelajaran, 

efektivitas pembelajaran, waktu yang digunakan secara tepat (time on task), mutu 

pembelajaran, keaktifan belajar siswa, keantusiasan guru dalam mengajar, keinovasian 

dan kekreatifan pembelajarn, dan pembelajaran yang menyenangkan; 3) Indikator output, 

meliputi prestasi belajar yang bersifat akademik (NUN, NUS, LPIR, Nilai ujian IBO, 

nilai ujian Cambridge, olimpiade internasional dan non-akademik). 

Hasil yang diharapkan dari terwujudnya SMK SBI melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Tahap Pengembangan (Development): (1) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 

9001 : 2000; (2) Penyusunan bahan ajar/modul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris dua program keahlian; (3) Pembelajatan berbasis kompetensi; (4) Pelaksanaan 

pembelajaran untuk empat mata pelajaran produktif menggunakan pengantar Bahasa 

Inggris; (5) Pengembangan program partnership; (6) Promosi dan pemasaran sekolah 

bertaraf internasional; (7) Penataan lingkungan; (8) Pengambangann website atau 

jaringan informasi sekolah. 

b. Tahap Pemantapan (Establishment): (1) Maintenance sistem manajemen mutu; (2) 

Pembelajaran menggunakan Bahasa Inggris; (3) Pengembangan program partnership; 

(4) Pembelajaran berbasis produksi; (5) Pengembangan sertifikasi internasional; (6) 

Promosi dan pemasaran sekolah bertaraf internasional; (7) Penataan lingkungan. 



c. Tahap Pertumbuhan (Growth): (1) Maintenance sistem manajemen mutu; (2) 

Penyusunan bahan ajar/modul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk 

empat mata pelajaran adaptif; (3) Pelaksanaan pembelajaran untuk empat mata 

pelajaran adaptif; (4) Pengembangan bengkel/workshop; (5) Kemitraan (student and 

teacher axchange program); (6) Maintenance promosi dan pemasaran sekolah 

bertaraf internasional; (7) Mantenance lingkungan. 

Pelaksanaan program SMK Bertaraf Internasional melibatkan berbagai unsur 

berikut: a) Direktorat pembinaan SMK;  b) Dinas Pendidikan Provinsi; c) Dinas 

pendidikan kabupaten/kota; d) Lembaga penyelenggara pendidikan; e) Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK); f) Komite sekolah; g) Panitia Pengadaan; h) Tim pemeriksa 

dan penerima peralatan. 

Tahapan menuju SMK SBI dapat dilihat dalam model pengembangan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Pengembangan SBI tersebut mengacu pada prinsip-prinsip: pertama, pengembangan SBI 

berpedoman pada SNP plus X. Kedua, SBI dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan 

dan prakarsa sekolah (demand driven and bottom-up). Ketiga, kurikulumnya harus 

bertaraf internasional, yang ditunjukkan oleh isi (content) yang mutakhir dan canggih 

sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi global. Keempat, SBI menerapkan MBS 

Sekolah 

Franchise Asing 

Sekolah 

Nasional 

Sekolah 

Asing 

SBI 



dalam mengelola sekolahnya yang disertai dengan tata kelola yang baik. Kelima, SBI 

menerapkan proses belajar mengajar yang pro-perubahan. Keenam, SBI menerapkan 

prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Ketujuh, SBI harus memiliki 

sumberdaya manusia yang professional dan tangguh. Kedelapan, penyelenggaraan SBI 

harus didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, relevan, mutakhir dan canggih, 

serta bertaraf intenasional. 

Sekolah bertaraf internasional membutuhkan networking yang kuat dengan 

institusi lain baik domestik maupun internasional. Yang dimaksud dengan networking 

dalam SBI adalah jaringan kerjasama antar SBI, SBI dengan institusi-institusi lain di 

dalam maupun luar negeri serta bentuk-bentuk sinergi positif dalam rangka untuk 

memajukan SBI. Networking antar SBI diperlukan dalam rangka untuk saling belajar dari 

keberhasilan atau saling tukar pikiran terhadap praktek-praktek yang baik untuk dapat 

dipetik menjadi pelajaran bagi SBI. Selain itu, bentuk-bentuk sinergi antar SBI akan 

saling menguntungkan satu sama lain. Networking dengan institusi-institusi dalam negeri 

sangat diperlukan dalam rangka untuk memperkuat SBI karena banyak institusi dalam 

negeri yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan SBI. Networking  

dengan institusi-institusi di luar negeri dilakukan dalam rangka untuk menyerap potensi 

mereka agar SBI secara tegar memiliki mutu yang bertaraf internasional. Konsekuensi 

dari kebutuhan networking tersebut adalah SBI harus memiliki website atau jaringan 

komunikasi elektronik yang mutakhir dan canggih yang siap untuk berkomunikasi secara 

internasional. 

 

B. Kerangka Pikir 



Pelaksanaan prakerin perlu dipersiapkan dengan baik. Persiapan yang harus dilakukan 

oleh siswa sebelum melaksanakan prakerin ialah mengetahui dasar-dasar mata pelajaran 

produktif, memiliki keahlian dasar sesuai dengan bidang keahlian, dan menyiapkan diri agar 

mampu beradaptasi dengan lingkungan dan budaya kerja baru di tempat prakerin. Dalam 

upaya tersebut, sekolah harus mampu memberikan oreintasi kepada siswa mengenai prakerin 

agar pada saat siswa melaksanakan prakerin dapat segera beradaptasi dengan baik. Sekolah 

juga harus mempersiapkan guru pembimbing dan menjalin hubungan yang baik dengan 

DUDI sebagai tempat prakerin. Selain itu, industri harus menyiapkan sarana dan prasarana 

yang mendukung pelaksanaan prakerin siswa. 

Prakerin merupakan bentuk kolaborasi antara sekolah dengan DUDI. Kolaborasi 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai dengan bidang 

keahlian dan tuntutan kompetensi oleh DUDI. Kemitraan yang baik antara sekolah dengan 

DUDI akan memberikan kontribusi yang optimal bagi kedua pihak, khususnya bagi 

penyiapan tenaga terampil kepada DUDI. Lulusan SMK diharapkan akan dapat terserap pada 

DUDI. Jika SMK memiliki track record yang baik selama melakukan kolaborasi. Semakin 

banyak lulusan SMK yang terserap pada DUDI merupakan indikasi bahwa lulusan SMK 

memiliki kualitas yang baik pula. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus umpan balik bagi 

sekolah maupun DUDI yang dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan prakerin di 

masa yang akan datang. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar 

berikut: 
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C. Kajian Teori 

6. Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan kejuruan di negara-negara barat didefinisikan sebagai berikut: 

 “vocational education is confined to preparing young people and adults for 

working life, a process often regarded as of a rather technical and practical 

nature” (Linda Clark and Christopher Winch, 2007). 

 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Neasional, 

Pendidikan Kejuruan didefisisikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.  

Kedua pengertian tersebut pada dasarnya mengemukakan bahwa pendidikan 

kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja kelak 

setelah mereka lulus. Untuk dapat bekerja secara profesional, maka peserta didik dibekali 

dengan keterampilan-keterampilan sesuai bidang keahlian yang dipilih.   



Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang produktif, yakni 

manusia kerja, bukan manusia beban keluarga, masyarakat, dan bangsanya ( Soenaryo, 

dkk. 2002). Pendidikan kejuruan memiliki beberapa manfaat yaitu:  

d. Bagi siswa: (1) Peningkatan kualitas diri; (2) Peningkatan penghasilan; (3) Penyiapan 

bekal pendidikan lebih lanjut; dan (4) Penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat 

dan bangsa. 

e. Bagi dunia kerja: (1) Dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi; (2) Dapat 

meringankan biaya usaha; (3) Dapat membantu memajukan dan mengembangkan 

usaha. 

f. Bagi masyarakat: (1) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) Dapat 

meningkatkan peoduktivitas nasional, jadi dapat meningkatkan penghasilan Negara; 

(3) Dapat mengurangi pengangguran. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk ke dalam lingkup pendidikan 

kejuruan. Secara historis sekolah kejuruan merupakan pengembangan dari pelatihan 

kerja. Dalam pelatihan kerja, peserta didik dapat belajar sambil bekerja. Oleh sebab itu 

seorang guru atau oinstruktur harus mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan 

kepada peserta didik dalam lingkungan dan situasi yang mirip dengan dunia nyata. 

Dengan demikian dasar falsafah pendidikan kejuruan pada hakikatnya adalah pendidikan 

kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi pada dunia kerja dan selalu peka 

mengikuti perkembangan dunia kerja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional 

yang menyebutkan target pendidikan menengah, pendidikan menengah kejuruan 

didefinisikan sebagai pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 



mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu. 

National Technical and Vocational Education and Training Program (1996: 3) 

mengatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara 

khusus membantu peserta didik mempersiapkan dirinya memasuki lapangan kerja.  

Merujuk pada Surat Keputusan Mendikbud Nomor 04907 U/1990, tujuan 

pendidikan SMK sebagai berikut: 

e. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih dan/atau 

meluaskan pendidikan dasar. 

f. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya, dan sekitar. 

g. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan 

pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. 

h. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap 

profesional. 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan SMK oleh Depdiknas (2004: 7) dijelaskan 

sebagai berikut: (1) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunai usaha maupun di dunia 

industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilihnya; (2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet 

dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan 

sikap professional dalam bidang keahlian yang diminatinya; (3) membekali peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di 

kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 



(4) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program 

keahlian yang dipilih. Merujuk pada penjelasan tujuan penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan SMK pada hakikatnya 

adalah untuk membekali peserta didik dengan kompetensi tertentu agar dapat 

memperoleh kehidupan yang lebih baik dan mampu mengembangkan dirinya di tempat 

kerja kelak.   

Untuk mengembangkan SMK, Depdiknas telah menetapkan tiga sasaran utama 

untuk tahun 2004-2009, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, 

relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

Adapun peran strategis SMK adalah (1) SMK merupakan bagian integral dari sector-

sektor ekonomi yang ikut mendorong pertumbugan ekonomi nasional; (2) SMK akan 

meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan 

keunggulan kompetitif ekonomi Indonesia; (3) SMK terbukti memainkan peran penting 

dalam menekan angka pengangguran di Indonesia; (4) SMK akan mendukung 

pertumbuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI) di Indonesia. 

 

7. Konsep Link and Match 

Link and match  adalah suatu kebijakan yang mulai diperkenalkan pada tahun 

1993/1994. Secara harfiah, link berarti terkait, menyangkut proses yang harus interaktif, 

dan match, berarti cocok, menyangkut hasil yang sesuai atau sepadan (Wardiman, 1998). 

Makna filosofis mengandung wawasan pengembangan sumberdaya manusia, wawasan 

masa depan, wawasan mutu dan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai 

tambah, dan wawasan efisiensi. 



Pada kebijakan link and match, wawasan sumberdaya manusia berusaha 

menempatkan pendidikan menengah kejuruan sebagai sub-sistem dari sistem 

pembangunan nasional dalam peran dan tugas pengembangan sumberdaya manusia. 

Wawasan ini menuntut agar SMK menyelenggarakan pendidikan tidak hanya sekedar 

layanan social terhadap masyarakat, tetapi secara sungguh-sungguh dapat diandalkan 

menghasilkan tamatan yang berkualitas. 

Wawasan masa depan kebijakan link and match mengandung pemikiran bahwa 

produk pendidikan yang diperoleh saat ini adalah produk pendidikan masa lalu, dan 

proses pendidikan sekarang ialah untuk masa depan. Dalam wawasan masa depan ini, 

SMK dituntun untuk menganut prinsip-prinsip: (1) menghasilkan tamatan yang memiliki 

keahlian sesuai dengan kebutuhan tiga tahun mendatang, dan memiliki bekal dasar untuk 

pengambangan diri di masa depan; (2) SMK harus mengandung muatan kompetensi 

produktif, memiliki keunggulan kompetitif, dan memiliki bekal dasar pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

Wawasan mutu  digunakan untuk mengukur mutu tamatan SMK dengan ukuran 

dunia kerja. Dunia kerja mengukur kompetensi tenaga kerja dengan memperhatikan 

kualitas hasil kerjanya dan tingkat produktivitas kerjanya. Pengukuran terhadap kualitas 

hasil kerja dengan dua ukuran dasar yaitu: baik (accepted), dan jelek (rejected). 

Wawasan keunggulan memberikan pandangan, bahwa sumberdaya manusia yang 

berkualitas tinggi dan memiliki keunggulan adalah faktor keunggulan kompetitif utama 

yang harus dimiliki Indonesia menghadapi persaingan global. Persaingan industri dan 

perdagangan akan selalu mengacu pada enam faktor penentu, yaitu: harga, mutu, disain 

(selera), waktu pemasokan (delivery time), pemasaran dan layanan (services). Tingkat 



kemampuan enam faktor tersebut ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang 

berperan dalam proses produksi dan pemasarannya. 

Wawasan profesionalisme bermaksud untuk menanamkan sikap profesionalitas 

yakni sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku: peduli 

kepada mutu; bekerja cepat, tepat, dan efisien, diawasi ataupun tidak oleh orang lain; 

menghargai waktu; dan menjaga reputasi. Wawasan ini mengharapkan SMK mampu 

menghasilkan tamatan yang memiliki sikap profesional.  

Wawasan nilai tambah, menuntun SMK berproses dan sekaligus menghasilkan 

tamatan yang berwawasan nilai tambah. Sedangkan wawasan efisiensi menuntun SMK 

untuk menghasilkan tamatan dengan bidang keahlian, mutu, dan jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

8. SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

merupakan SMK spektrum bidang keahlian Bisnis dan Manajemen. Durasi pendidikan 

dan latihan berlangsung selama 3 tahun dengan tempat pembelajaran di sekolah dan 

prakerin di industri. Deskripsi cakupan pekerjaan yang dapat ditangani/dilakukan oleh 

tamatan SMK ini mencakup bidang Administrasi Perkantoran yaitu: (1) 

penataan/pengelolaan arsip; (2) penataan/pengelolaan surat/dokumen; (3) penanganan 

telepon (phone handling); (4) penanganan tamu (front liner); (5) pengetikan 

naskah/dokumen; (6) membantu mempersiapkan pertemuan/rapat; (7) membantu 

penangan kas kecil; (8) penyebaran informasi umum; dan (9) data entry. 



Kompetensi jabatan Program Keahlian Administrasi Perkantoran adalah mampu 

bekerja sendiri di bawah pengawasan jabatan di atasnya atau bekerja dalam tim kerja di 

bawah koordinasi pihak lain. Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan 

memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan 

receptionist, typist, arsiparis, administrasi kantor (staf adminstrasi) dan sekretaris yunior. 

Kompetensi kejuruan Program Keahlian Administrasi Perkantoran adalah: (1) 

dasar komunikasi dan berkomunikasi lewat telepon; (2) menggunakan peralatan kantor; 

(3) teknologi informasi (mengoperasikan komputer, mengoperasikan aplikasi perangkat 

lunak, mengakses dan penarikan data di komputer); (4) bekerja sama dengan kolega dan 

pelanggan; (5) memberikan pelayanan kepada pelanggan; (6) mengerjakan akuntansi 

sederhana; (7) melakukan prosedur administrasi; (8) menghasilkan dokumen sederhana 

(korespondensi; (9) manangani surat/dokumen yang diterima dan yang akan dikirim; (10) 

mengelola dan menjaga sistem kearsipan; (11) melakukan penggandaan dan 

pengumpulan dokumen; (12) berkomunikasi bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis; 

(13) membantu pengelolaan kas kecil; (14) merencanakan dan pengelolaan pertemuan; 

(15) memelihara kebersihan peralatan dan tempat kerja; serta (16) mengikuti prosedur K-

3 Perkantoran.  

 

9. Praktek Kerja Industri 

Kepmendikbud nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem 

ganda pada SMK pasal 1 ayat 1 menyebutkan: 

Pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian 

profesional, yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program 



pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan 

bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. 

Pendidikan sistem ganda di Indonesia sekarang ini disebut sebagai prakerin. 

Prakerin merupakan program bersama antara SMK dan industri yang dilaksanakan di 

DUDI dan merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan berbasis kerja (work based 

learning). Pakpaham (Anwar, 2001: 3) menyebutkan bahwa sistem ganda merupakan 

model penyelenggaraan pendidikan kejuruan dimana perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan diwujudkan melalui kemitraan antara dunia kerja dengan sekolah, dan 

penyelenggaraan berlangsung sebagian di sekolah dan sebagian lagi di DUDI. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa prakerin mempunyai 2 tempat kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan berbasis sekolah (school based learning) dan berbasis kerja (work based 

learning). Siswa dalam hal ini berstatus sebagai pemagang di DUDI dan sebagai siswa di 

SMK.  

Raelin Joseph A. (2008: 64) menyebutkan bahwa “work based learning is much 

more than the familiar axperiential learning which consist of adding a layer of  simulated 

experience to concepted knowledge”. Pembelajaran berbasis kerja lebih dekat kepada 

pengalaman belajar yang berisi tambahan contoh-contoh pengalaman menjadi 

pengetahuan konseptual. Selanjutnya Raelin (2008: 64) menyebutkan     “In work-based 

learning, theory may be acquired in concert with practice”. Dalam pembelajaran 

berbasis kerja, teori kemungkinan dapat diperoleh pada saat praktek.  

Pengertian prakerin di Amerika (Fink, 2007:3) adalah “to obtain experience from 

work and for young people to be prepared for the transition from school to work and, to 

learn the realisties of work and be prepared to make the right choice of work”. Prakerin 



adalah suatu pengalaman kerja bagi siswa yang disiapkan untuk masa peralihan dari 

sekolah ke lingkungan kerja, memahami dunia kerja nyata dan persiapan untuk memilih 

perkerjaan yang tepat. Sementara Fink (2007: 4) berpendapat bahwa prakerin adalah “an 

approach which focuses upon the practical utility of learning and is therefore directly 

relevant to learners and their work environment”. Pendekatan pembelajaran praktek 

kerja industri dapat dilakukan di berbagai tempat dengan situasi dan kondisi yang 

berbeda yang sesuai dengan topik pembelajaran dan lingkungan tempat kerja. 

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian prakerin di atas, maka pengertian 

praktek kerja industri (prakerin) dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan sistem 

pendidikan dengan model pembelajaran yang dilakukan di dua tempat yaitu di sekolah 

dan dunia usaha/industri (DUDI) yang bertujuan nuntuk mendapatkan kompetensi 

keahlian siswa sesuai tuntutan DUDI.  Kompetensi diartikan sebagai kemampuan 

melakukan sesuatu yang berbeda dengan sekedar kemampuan mengetahui sesuatu 

(Slamet, 2008). Dengan kata lain, prakerin adalah suatu pelatihan terintegrasi berbasis 

kompetensi. Yaitu suatu pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai 

oleh peserta pelatihan sehingga materi pelatihan yang akan dilatihkan merupakan 

integrasi bidang-bidang ilmu sumber bahan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai 

kompetensi.  

Reeve and Gallacher (University Vocational Awards Council, 2005: 13) 

menyebutkan empat konsep yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan prakerin, 

yaitu: (1) Partnership, (2) Flexibility, (3) Relevance, dan (4) Accreditation. Pelaksanaan 

prakerin tidak saja melakukan penempatan siswa di DUDI untuk memperoleh 



pengalaman kerja, tetapi diharapkan sekolah juga mampu menyediakan SDM yang 

memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan oleh DUDI.  

Beberapa tujuan dilakukannya prakerin menurut Wardiman (1998: 80) adalah: (1) 

menghasilkan tenaga kerja yan berkualitas, (2) memperkokoh link and match antara SMK 

dengan dunia kerja, (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan 

pelatihan tenaga kerja berkualitas, dan (4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap 

pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Selain itu pelaksanaan prakerin 

akan berjalan dengan baik apabila terdapat komponen-kompenen: (1) institusi pasangan, 

(2) program pendidikan dan pelatihan bersama, (3) sistem penilaian dan sertifikasi, (4) 

kelembagaan kerjasama, (5) nilai tambah dan insentif, serta (6) jaminan keterlaksanaan. 

Pendidikan di dunia usaha/industri merupakan upaya yang sangat bermanfaat bagi 

siswa (Tamrin, 2008: 52). Manfaat siswa dalam prakerin ialah siswa akan memperoleh 

informasi yang nyata, dan dituntut untuk ikut memecahkan masalah pekerjaan, serta 

dapat menyesuaikan diri dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Untuk itu siswa harus 

memiliki kesiapan dalam beberapa hal yaitu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan 

dasar sebelum melaksanakan prakerin.  

Agar pelaksanaan prakerin dapat berjalan dengan lancar, maka tahapan-tahapan 

yang harus dilalui meliputi: 

e. Perencanaan prakerin 

Tahap perencanaan merupakan tahap merencanakan aspek-aspek yang 

berperan dalam pengelolaam dan keberhasilan KBM di sekolah dan di industri 

pasangan. Aspek-aspek yang berperan dalam menentukan proses belajar mengajar di 

sekolah dan institusi pasangan (industri) antara lain: 



12) Guru, merupakan tenaga pendidik yang bertugas menyiapkan siswa memasuki 

pekerjaan (lini produksi) yang ada di industri pasangan. 

13) Instruktur, merupakan tenaga pembimbing dari DUDI yang menjadi institusi 

pasangan. 

14) Siswa, merupakan peserta dalam kegiatan prakerin yang dilaksanakan di DUDI. 

Sebelum pelaksanaan prakerin di DUDI, setiap siswa hendaknya telah memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga dapat memperoleh 

pengalaman nyata sekaligus dapat berkontribusi kepada DUDI. 

15) Peralatan, merupakan perangkat yang membantu dalam memperoleh hasil yang 

cepat, tepat, dan efisien. Dalam proses belajar mengajar  dibutuhkan peralatan 

yang memadai, baik spesifikasi maupun jumlah. Agar pelaksanaan prakerin dapat 

memberikan manfaat yang optimal bagi siswa, sekolah, dan DUDI maka perlu 

dipersiapkan jenis peralatan yang relevan antara sekolah dan DUDI sehingga 

terjadi kontinuitas proses belajar siswa. 

16) Bahan, merupakan material yang digunakan untuk membuat suatu produk. Bahan 

terdiri dari bahan pokok dan bahan penunjang. Kesesuaian bahan antara yang ada 

di sekolah dan DUDI dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. 

17) Bahan ajar, merupakan susunan materi yang akan diajarkan pada siswa dalam 

mencapai tingkat keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. 

Bahan ajar yang diajarkan di sekolah dan industri harus komplementer, mengarah 

kepada pembentukan kompetensi yang utuh. 

18) Metode, merupakan cara penyampaian materi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Misalnya: diskusi, demonstrasi, ceramah, dan sebagainya. 



19) Jadwal, merupakan perangkat pelaksanaan kegiatan baik di sekolah maupun 

industri mengenai siapa, apa, dan dimana kegiatan tersebut berlangsung. 

20) Waktu, merupakan lamanya pelaksanaan pelatihan di DUDI. Lamanya pelatihan 

hendaknya disesuaikan dengan pencapaian target kompetensi sesuai dengan 

standar keahlian. 

21) Perangkat lunak/administrative, merupakan perangkat untuk pelaksanaan PBM 

yang berbeda antara di sekolah dengan di DUDI. Yang termasuk ke dalam 

perangkat lunak tersebut ialah jurnal siswa, administrasi program dan kesiswaan, 

serta perangkat supervisi. 

22) Pembiayaan (capital cost), merupakan biaya tetap yang harus ada dalam 

pelaksanaan prakerin. 

Selain tahapan persiapan tersebut, persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah 

antara lain: (1) menentukan industri dan menghubungunya; (2) menyiapkan 

administrasi atau surat-surat untuk industri dan surat ijin orang tua siswa; (3) 

melakukan pembekalan kepada siswa sebelum ditempatkan di DUDI baik 

pengetahuan, keterampilan, maupun tentang cara belajar di DUDI (bimbingan 

prakerin). Dalam tahap perencanaan prakerin, unsur-unsur  yang terlibat yaitu: kepala 

sekolah, guru, staf tata usaha sekolah dan institusi pasangan, dan orang tua siswa. 

Kegiatan koordinasi dalam perencanaan prakerin meliputi: penyusunan kurikulum 

prakerin, penyusunan program pembelajaran di industri, perencanaan kebutuhan, 

biaya dan sumber dana, penyiapan mentoring dan evaluasi, penyusunan program 

ujian kompetensi, dan sertifikasi.   



f. Pembekalan/pengorganisasian, merupakan kegiatan: menyusun struktur organisasi, 

pemilihan personal, penyusunan uraian tugas, penyusunan mekanisme kerja 

termasuk memberikan pengarahan kepada siswa, serta penyusunan system 

koordinasi.  

g. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana siswa melaksanakan 

pembelajaran di industri. Idealnya, lamanya pelaksanaan prakerin dilaksanakan 

mengacu pada pencapaian target kompetensi sesuai dengan standar keahlian. 

Prakerin yang dilaksanakan oleh Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

SMKN 1 Depok selama dua setengah bulan. Agar proses pelaksanaan berjalan 

dengan baik diperlukan komunikasi secara intensif antara sekolah dengan DUDI. 

Tujuan komunikasi tersebut ialah agar setiap permasalahan yang muncul dapat 

segera diatasi dan diselesaikan secepat mungkin. 

Kegiatan koordinasi selama pelaksanaan prakerin di DUDI meliputi koordinasi 

pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di DUDI. Unsur yang terlibat: guru, 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas, komite sekolah, dan institusi 

pasangan (DUDI). 

h. Pengawasan dan evaluasi, merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

prakerin di DUDI. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan prakerin. Untuk mengetahui keberhasilan prakerin diperoleh dengan 

cara melakukan penilaian terhadap pembelajaran siswa di DUDI. Penilaian siswa 

yang dilakukan oleh DUDI melalui uji kompetensi oleh instruktur lapangan. 

Penilaian di sekolah diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis yang berisi tentang 



kegiatan selama prakerin. Bentuk pertanggungjawaban dari laporan ialah dengan 

ujian lisan oleh guru pembimbing di sekolah. Ujian lisan yang dilakukan dapat 

mengetahui dan mengungkap pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa selama 

prakerin. 

Tahapan dalam penilaian prakerin terhadap siswa ialah dengan menggunakan 

penilaian hasil belajar, meliputi hasil belajar siswa di sekolah dan di DUDI. 

Penilaian hasil belajar siswa di sekolah mencakup komponen kemampuan adaptif, 

normative, dan teori kejuruan. Sedangkan penilaian hasil belajar di DUDI mencakup 

komponen praktik keahlian yang dilakukan di DUDI. 

10. Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Bertaraf Internasional (SMK SBI) 

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang utama 

dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Sumberdaya manusia yang 

berkualitas harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. 

Sejalan dengan kebutuhan terhadap sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut, 

penyiapan SMK bertaraf internasional adalah untuk menyiapkan lulusannya dapat 

bersaing di pasar global dalam memperoleh suatu pekerjaan. 

Program SBI dilatarbelakangi oleh alasan-alasan diantaranya:  pertama,  adanya 

era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen 

dan sumberdaya manusia. Kedua,  RSBI yang dilakukan oleh pemerintah dilandasi oleh 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pada pasal 50 disebutkan bahwa Pemerintah  dan Pemerintah Daerah mendapat 

amanat untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 



internasional. Alasan ketiga, penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme 

dan esensialisme (fungsionalisme). Untuk mengaktualisasikan kedua filosofi tersebut, 

empat pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, 

and learning to be sebagai patokan. 

Sekolah bertaraf  internasional (SBI) adalah sekolah nasional yang 

menyelenggarakan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) dan mutu 

internasional sehingga lulusannya memiliki mutu/kualitas bertaraf nasional dan 

internasional sekaligus. Kualitas bertaraf internasional diukur dengan criteria-kriteria 

internasional yang dikaji secara seksama melalui persandingan SNP dengan 

standar/criteria mutu internasional, pertukaran informasi, studi banding, dsb. Jadi, 

kualitas internasional merupakan kelebihan dari kualitas nasional (SNP), baik berupa 

penguatan, pendalaman, pengayaan, perluasan maupun penambahan terhadap SNP 

(Slamet, 2008).   

Visi SBI adalah terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara 

internasional. Misi SBI adalah mewujudkan manusia Indonesia cerdas dan kompetitif 

secara internasional, yang mampu bersaing dan berkolaborasi secara global. Sedangkan 

tujuan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional 

sekaligus. 

Standar SBI, pertama, output/lulusan SBI memiliki kemapuan-kemampuan 

bertaraf nasional plus internasional. Kedua, proses penyelenggaraan SBI mampu 

mengakrabkan, menghayatkan, dan menerapkan nilai, norma, standar, dan etika global 

yang menuntut kemampuan bekerjasama lintas budaya dan bangsa. Ketiga, input adalah 



segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya proses dan harus memiliki tingkat 

kesiapan yang memadai. 

Keberhasilan SBI dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) Indikator input, 

mencakup antara lain rencana pengembangan sekolah, kurikulum, pendidik dan tenaga 

kependidikan, siswa (kesiapan belajar), buku, dana, sarana dan prasarana belajar, gedung 

sekolah, kebijakan, rencana, legislasi dan regulasi, data dan informasi, sumber belajar, 

organisasi dan administrasi, dan kultur sekolah; 2) Indikator proses, mencakup kejadian-

kejadian yang mengubah siswa dari belum terpelajar menjadi terpelajar, meliputi antara 

lain: variasi penggunaan metode pembelajaran, variasi penggunaan media pembelajaran, 

efektivitas pembelajaran, waktu yang digunakan secara tepat (time on task), mutu 

pembelajaran, keaktifan belajar siswa, keantusiasan guru dalam mengajar, keinovasian 

dan kekreatifan pembelajarn, dan pembelajaran yang menyenangkan; 3) Indikator output, 

meliputi prestasi belajar yang bersifat akademik (NUN, NUS, LPIR, Nilai ujian IBO, 

nilai ujian Cambridge, olimpiade internasional dan non-akademik). 

Hasil yang diharapkan dari terwujudnya SMK SBI melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

d. Tahap Pengembangan (Development): (1) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 

9001 : 2000; (2) Penyusunan bahan ajar/modul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris dua program keahlian; (3) Pembelajatan berbasis kompetensi; (4) Pelaksanaan 

pembelajaran untuk empat mata pelajaran produktif menggunakan pengantar Bahasa 

Inggris; (5) Pengembangan program partnership; (6) Promosi dan pemasaran sekolah 

bertaraf internasional; (7) Penataan lingkungan; (8) Pengambangann website atau 

jaringan informasi sekolah. 



e. Tahap Pemantapan (Establishment): (1) Maintenance sistem manajemen mutu; (2) 

Pembelajaran menggunakan Bahasa Inggris; (3) Pengembangan program partnership; 

(4) Pembelajaran berbasis produksi; (5) Pengembangan sertifikasi internasional; (6) 

Promosi dan pemasaran sekolah bertaraf internasional; (7) Penataan lingkungan. 

f. Tahap Pertumbuhan (Growth): (1) Maintenance sistem manajemen mutu; (2) 

Penyusunan bahan ajar/modul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk 

empat mata pelajaran adaptif; (3) Pelaksanaan pembelajaran untuk empat mata 

pelajaran adaptif; (4) Pengembangan bengkel/workshop; (5) Kemitraan (student and 

teacher axchange program); (6) Maintenance promosi dan pemasaran sekolah 

bertaraf internasional; (7) Mantenance lingkungan. 

Pelaksanaan program SMK Bertaraf Internasional melibatkan berbagai unsur 

berikut: a) Direktorat pembinaan SMK;  b) Dinas Pendidikan Provinsi; c) Dinas 

pendidikan kabupaten/kota; d) Lembaga penyelenggara pendidikan; e) Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK); f) Komite sekolah; g) Panitia Pengadaan; h) Tim pemeriksa 

dan penerima peralatan. 

Tahapan menuju SMK SBI dapat dilihat dalam model pengembangan sebagai 

berikut: 
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Pengembangan SBI tersebut mengacu pada prinsip-prinsip: pertama, pengembangan SBI 

berpedoman pada SNP plus X. Kedua, SBI dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan 

dan prakarsa sekolah (demand driven and bottom-up). Ketiga, kurikulumnya harus 

bertaraf internasional, yang ditunjukkan oleh isi (content) yang mutakhir dan canggih 

sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi global. Keempat, SBI menerapkan MBS 

dalam mengelola sekolahnya yang disertai dengan tata kelola yang baik. Kelima, SBI 

menerapkan proses belajar mengajar yang pro-perubahan. Keenam, SBI menerapkan 

prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Ketujuh, SBI harus memiliki 

sumberdaya manusia yang professional dan tangguh. Kedelapan, penyelenggaraan SBI 

harus didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, relevan, mutakhir dan canggih, 

serta bertaraf intenasional. 

Sekolah bertaraf internasional membutuhkan networking yang kuat dengan 

institusi lain baik domestik maupun internasional. Yang dimaksud dengan networking 

dalam SBI adalah jaringan kerjasama antar SBI, SBI dengan institusi-institusi lain di 

dalam maupun luar negeri serta bentuk-bentuk sinergi positif dalam rangka untuk 

memajukan SBI. Networking antar SBI diperlukan dalam rangka untuk saling belajar dari 

keberhasilan atau saling tukar pikiran terhadap praktek-praktek yang baik untuk dapat 

dipetik menjadi pelajaran bagi SBI. Selain itu, bentuk-bentuk sinergi antar SBI akan 

saling menguntungkan satu sama lain. Networking dengan institusi-institusi dalam negeri 

sangat diperlukan dalam rangka untuk memperkuat SBI karena banyak institusi dalam 

negeri yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan SBI. Networking  

dengan institusi-institusi di luar negeri dilakukan dalam rangka untuk menyerap potensi 

mereka agar SBI secara tegar memiliki mutu yang bertaraf internasional. Konsekuensi 



dari kebutuhan networking tersebut adalah SBI harus memiliki website atau jaringan 

komunikasi elektronik yang mutakhir dan canggih yang siap untuk berkomunikasi secara 

internasional. 

 

D. Kerangka Pikir 

Pelaksanaan prakerin perlu dipersiapkan dengan baik. Persiapan yang harus dilakukan 

oleh siswa sebelum melaksanakan prakerin ialah mengetahui dasar-dasar mata pelajaran 

produktif, memiliki keahlian dasar sesuai dengan bidang keahlian, dan menyiapkan diri agar 

mampu beradaptasi dengan lingkungan dan budaya kerja baru di tempat prakerin. Dalam 

upaya tersebut, sekolah harus mampu memberikan oreintasi kepada siswa mengenai prakerin 

agar pada saat siswa melaksanakan prakerin dapat segera beradaptasi dengan baik. Sekolah 

juga harus mempersiapkan guru pembimbing dan menjalin hubungan yang baik dengan 

DUDI sebagai tempat prakerin. Selain itu, industri harus menyiapkan sarana dan prasarana 

yang mendukung pelaksanaan prakerin siswa. 

Prakerin merupakan bentuk kolaborasi antara sekolah dengan DUDI. Kolaborasi 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai dengan bidang 

keahlian dan tuntutan kompetensi oleh DUDI. Kemitraan yang baik antara sekolah dengan 

DUDI akan memberikan kontribusi yang optimal bagi kedua pihak, khususnya bagi 

penyiapan tenaga terampil kepada DUDI. Lulusan SMK diharapkan akan dapat terserap pada 

DUDI. Jika SMK memiliki track record yang baik selama melakukan kolaborasi. Semakin 

banyak lulusan SMK yang terserap pada DUDI merupakan indikasi bahwa lulusan SMK 

memiliki kualitas yang baik pula. 



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus umpan balik bagi 

sekolah maupun DUDI yang dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan prakerin di 

masa yang akan datang. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam gambar 

berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab pertanyaan permasalahan-permasalahan 

tentang tanggapan DUDI terhadap prakerin SMK N 1 Depok, Sleman adalah penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian ini menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Basrowi & 

Suwandi, 2008: 21). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) mitra SMK Negeri 

1 Depok, Sleman pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran dalam pelaksanaan 

prakerin. Waktu penelitian selama dua bulan mulai bulan April – Mei  2011. 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa yang melaksanakan prakerin, guru 

pembimbing prakerin, kepala sekolah, dan instruktur prakerin. Sedangkan obyek penelitian 

adalah SMKN 1 Depok dan DUDI tempat prakerin. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

SMK N 1 Depok yang melaksanakan prakerin pada tahun ajaran 2009/2010. 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan 

bersifat mendorong, serta dokumentasi bersifat alamiah sesuai dengan konteks 



lahiriahnya. Hal tersebut mengacu pada pendapat Moleong (2001). Pengumpulan data 

melalui teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi. Dengan analisis dokumen diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-

benar valid. Metode dokumentasi digunakan untuk menjaring data tentang dokumen 

kerjasama dan dokumen administratif pelaksanaan prakerin.  Instrumen berupa pedoman 

pengumpulan dokumen yang terkait dengan prakerin. 

2. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan ialah wawancara tak terstruktur, yaitu dengan 

pertemuan langsung antara peneliti dan informan yang diarahkan pada pemahaman 

pandangan informan dalam kehidupannya, pengalamannya, atau situasi yang dialaminya, 

yang diungkapkan dengan kata-kata informan sendiri. Wawancara ini bersifat luwes, 

susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat berubah pada 

saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Instrumen 

berupa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada siswa, guru pembimbing, 

kepala sekolah, dan instruktur. 

3. Kuesioner 

Kuesioner digunakan untuk mengetahui tanggapan DUDI terhadap pelaksanaan 

prakerin dan kualitas peserta prakerin. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, 

artinya alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti. Instrumen berupa angket 

diberikan kepada kelompok kerja (pokja) prakerin guru pembimbing, kepala sekolah, dan 

instruktur prakerin. 

E. Keabsahan Data 



Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupaka upaya untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan. Mengacu pada pendapat Moleong (2001: 178), 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 

metode. Tringulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang berasal dari 

beberapa sumber data. Dalam hal ini dibandingkan informasi yang diperoleh dari guru, 

kepala sekolah, pokja, dan dari DUDI. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan angket. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara induktif. Analisis data 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui 

tahap-tahap: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) display data; dan 4) 

verifikasi/menyimpulkan data. Tahapan tersebut mengacu pada pendapat Burhan Bungin 

(2003: 69-71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri SMKN 1 Depok 

Praktek kerja industri (prakerin) merupakan salah satu program pengembangan SMK 

untuk membekali peserta didik dengan pengalaman kerja secara langsung yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan yang mendasari pelaksanaan prakerin ialah 

kebijakan link and match yang sudah digulirkan sejak tahun 1997. Seiring dengan kebijakan 

tersebut, kebijakan pokok Departemen Pendidikan Nasional untuk mewujudkan (1) 

pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing 

(3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, menjadi acuan dasar 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program  pembinaan SMK. Prakerin juga 

selaras dengan motto Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (DitPSMK) yaitu : 

Siap Kerja, Cerdas dan Kompetitif.  

Praktek kerja industri di SMKN 1 Depok Sleman dikelola oleh suatu kelompok kerja 

yang disebut kelompok kerja (Pokja) Prakerin. Pokja prakerin bertugas menyiapkan 

berbagai dokumen yang diperlukan untuk  pelaksanaan prakerin. Prakerin di SMK Negeri 1 

Depok Sleman dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama ialah persiapan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Sekolah, Pokja Prakerin, dan Guru, 

menyebutkan bahwa pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana prakerin dan program 

pembelajaran yang akan dilaksanakan selama prakerin. Penyusunan rencana prakerin 

meliputi penyiapan MoU dengan DUDI, pedoman pelaksanaan prakerin, jumlah guru 

pembimbing, jumlah instruktur, daftar peserta didik yang mengikuti prakerin, jadwal 



kegiatan prakerin, buku agenda, presensi peserta didik dan guru pembimbing, honor untuk 

guru dan instruktur, jadwal dan materi pembekalan, pembiayaan, lembar penilaian prakerin, 

format laporan prakerin, lembar monitoring pelaksanaan prakerin, lembar evaluasi prakerin 

dari DUDI serta penyampaian informasi kepada wali murid mengenai prakerin. 

Mengenai kesiapan siswa, informasi dari pokja prakerin dan guru pembimbing 

menyebutkan bahwa dari segi penguasaan materi/kompetensi dasar siswa, sebagian besar 

siswa tergolong cukup siap untuk melaksanakan prakerin. Guru juga menyatakan ada 

beberapa siswa yang belum siap melaksanakan prakerin karena penguasaan kompetensi 

yang belum maksimal. Dilihat dari aspek kurva normal penilaian hal tersebut wajar. Dalam 

kurva normal akan dijumpai beberapa orang yang berada pada level atas dan bawah. Level 

terbanyak ialah pada kondisi rata-rata (normal). 

Kesiapan siswa secara mental untuk melaksanakan prakerin dinilai guru cukup siap. 

Hal ini dikarenakan para siswa senantiasa diingatkan oleh guru mata pelajaran produktif 

bahwa selain mereka mendapatkan teori dan praktik di sekolah juga akan melaksanakan 

praktik di DUDI. Sedangkan dari sisi kesiapan financial untuk pelaksanaan prakerin, pokja 

prakerin menyebutkan bahwa sebagian besar siswa cukup siap. Secara financial siswa harus 

mempersiapkan biaya prakerin dan biaya hidup selama prakerin bagi siswa yang indekos. 

Biaya hidup inilah yang dirasakan cukup memberatkan, karena selain mempersiapkan biaya 

untuk membayar kamar kos juga harus mempersiapkan biaya untuk konsumsi. 

Program pembelajaran yang direncanakan akan dilaksanakan selama prakerin 

mengacu pada isi kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SMK Negeri 1 

Depok Sleman. Pihak sekolah menawarkan beberapa program pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi/subkompetensi. Program pembelajaran Kompetensi Keahlian 



Administrasi Perkantoran meliputi: 1) kerjasama dengan kolega dan pelanggan; 2) 

mengikuti prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja; 3) berkomunikasi melalui 

telepon; 4) memberikan pelayanan kepada pelanggan; 5) mengaplikasikan dasar 

komunikasi; 6) mengikuti aturan kerja sesuai dengan lingkungan kerja; 7) melakukan 

prosedur administrasi; 8) menggunakan peralatan kantor; 9) menangani pengadaan dan 

pengumpulan dokumen; 10) merencanakan dan melakukan pertemuan; 11) menangani surat 

masuk dan surat keluar; 12) membuat dan menjaga system kearsipan untuk menjamin 

integritas; 13) mencatat dikte untuk menghasilkan naskah; 14) menciptakan dan 

menghasilkan dokumen; 15) menghasilkan dokumen sederhana; 16) mengatur perjalanan 

dinas/bisnis; 17) memproses transaksi keuangan. 

Program pembelajaran yang ditawarkan kepada DUDI tidak sepenuhnya dapat 

dilaknakan. Berdasarkan informasi dari guru pembimbing keterlaksanaan program 

pembelajaran di DUDI tergantung beberapa aspek diantaranya: aktivitas di DUDI pada saat 

pelaksanaan prakerin, penguasaan materi/kompetensi dasar siswa yang bersangkutan, jenis 

pekerjaan yang diberikan pada saat prakerin, dan kesempatan yang diberikan oleh DUDI 

untuk melaksanakan pekerjaan. Secara garis besar guru menyatakan bahwa pelaksanaan 

prakerin Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran selama ini sebagian besar (>50%) 

berhasil mencapai sasaran sesuai program pembelajaran yang ditawarkan oleh pihak sekolah 

kepada DUDI. 

Tahap kedua ialah pembekalan. Pembekalan dilakukan untuk memberikan sosialisasi 

kepada siswa mengenai prakerin. Materi yang disampaikan dalam pembekalan meliputi 

persiapan administratif dan mental bagi siswa sebelum pelaksanaan prakerin. Siswa dibekali 

informasi mengenai DUDI secara umum dan bagaimana menempatkan diri di DUDI yang 



merupakan lingkungan kerja baru bagi siswa. Termasuk di dalamnya etika, sopan santun, 

dan cara berpakaian selama prakerin. Materi disampaikan oleh wakil dari Kompetensi 

Keahlian dan wakil dari pokja prakerin. Materi pembekalan meliputi presensi prakerin, 

pencatatan setiap aktivitas ke dalam buku agenda prakerin, kompetensi/subkompetensi yang 

diharapkan dilaksanakan selama prakerin, penilaian, pembuatan laporan, sertifikasi prakerin, 

etika, sopan santun, dan cara berpakaian (penampilan). 

Tahap ketiga ialah pelaksanaan prakerin. Pelaksanaan prakerin diawali dengan 

penerjunan siswa ke DUDI oleh guru pembimbing. Waktu pelaksanaan prakerin Kompetensi 

Keahlian Administrasi Perkantoran dilaksanakan selama tiga bulan. Pada saat pelaksanaan, 

siswa akan mengalami rolling dari suatu bagian ke bagian yang lain. Hal ini dimaksudkan 

agar masing-masing siswa memperoleh pengalaman nyata melaksanakan berbagai jenis 

pekerjaan sesuai dengan program pembelajaran yang ditawarkan sekolah kepada DUDI. 

Informasi yang diberikan oleh pihak DUDI menyebutkan bahwa siswa mendapatkan rolling 

setiap satu minggu sekali. 

Pada saat pelaksanaan prakerin, setiap siswa harus mencatat setiap aktivitas yang 

dilakukan di DUDI. Dari catatan tersebut akan diketahui berbagai jenis kompetensi yang 

telah dilakukan oleh siswa. Catatan harian aktivitas siswa dapat mengungkap capaian 

program pembelajaran yang ditawarkan oleh sekolah. Kompetensi mana sajakah yang sudah 

dilakukan dan mana yang belum atau mungkin tidak diberikan kepada siswa selama 

prakerin. Banyak hal dapat diketahui dari catatan siswa, termasuk di dalamnya intensitas 

pembimbingan oleh instruktur, job deskripsi, jam kerja yang diberikan, waktu untuk 

istirahat, suasana kerja dan lain sebagainya. 



Monitoring dari guru pembimbing dan instruktur prakerin dilaksanakan pada tahap 

ini. Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan siswa selama prakerin. Kesulitan-

kesulitan selama pelaksanaan jika ada dapat segera dicarikan solusi agar pelaksanaan dapat 

berjalan dengan lancar. Monitoring oleh instruktur dilakukan untuk  memantau unjuk kerja 

siswa selama prakerin. Hasil pantauan oleh instruktur dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memberikan masukan dan penilaian terhadap prakerin siswa. 

Tahap keempat ialah penarikan dan evaluasi kegiatan. Secara aturan tertulis 

penarikan siswa prakerin dilaksanakan pada hari terakhir pelaksanaan prakerin. Akan tetapi 

pada kenyataannya penarikan secara resmi oleh pihak sekolah dapat dilakukan pada hari-

hari menjelang pelaksanaan prakerin berakhir walaupun siswa tetap harus menyelesaikan 

sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Fleksibilitas penarikan tersebut karena 

kesibukan pihak sekolah dan pihak DUDI. Penarikan dilakukan oleh masing-masing guru 

pembimbing. Sekolah memberikan lembar evaluasi kepada DUDI mengenai pelaksanaan 

prakerin oleh siswa. Aspek yang diberikan dalam lembar evaluasi meliputi kinerja siswa, 

klaim/keberatan DUDI, hubungan antara DUDI dengan sekolah, kesediaan DUDI untuk 

menjadi mitra (lembaga pasangan) untuk penyelenggaraan prakerin di tahun berikutnya, 

kemanfaatan prakerin bagi DUDI, evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan prakerin. 

Dari hasil analisis, pokja prakerin memberikan keterangan sebagai berikut: 1) 

sebagian besar DUDI menilai kinerja siswa SMKN 1 Depok selama prakerin ke dalam 

kategori baik; 2) terhadap keberatan/klaim, jarang dijumpai adanya klaim dari pihak DUDI. 

Klaim yang pernah disampaikan oleh DUDI kepada sekolah mengenai etika bergaul dan 

berkomunikasi siswa di lingkungan kerja. Terhadap keluhan ini menurut pernyataan pokja, 

upaya yang dilakukan sekolah ialah dengan memberikan respon terhadap keluhan DUDI 



kemudian memberikan solusi sesuai permasalahan. Pada saat pembekalan prakerin sekolah 

pada dasarnya telah memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh siswa selama 

prakerin termasuk etika. Akan tetapi pada kenyataannya, tiap individu siswa memiliki 

keragaman karakteristik, sehingga pada kondisi tertentu dapat terjadi seperti keluhan yang 

disampaikan oleh DUDI. 

Hasil analisis selanjutnya ialah 3) hubungan yang terjalin antara sekolah dan DUDI 

tergolong sangat baik. Sekolah maupun DUDI menerapkan prinsip keterbukaan sehingga 

masing-masing lembaga merasa nyaman member ataupun menerima masukan. Indikasi yang 

dapat dilihat adalah dengan adanya kesanggupan dari pihak DUDI untuk menjadi tempat 

prakerin bagi siswa SMKN 1 Depok Sleman di tahun berikutnya. Implikasi yang muncul 

bahwa DUDI memberikan kepercayaan kepada SMKN 1 Depok sebagai lembaga 

pendidikan yang mampu memberikan kompetensi dasar khususnya Administrasi 

Perkantoran kepada siswa dengan baik; 4) DUDI menyatakan pelaksanaan prakerin sangat 

bermanfaat bagi DUDI dalam membantu menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan. Bahkan 

lembaga tertentu meminta agar prakerin dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih 

lama.  

Pernyataan DUDI terhadap pelaksanaan prakerin Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMKN 1 Depok, sangat positif. DUDI menyadari bahwa siswa membutuhkan 

pengalaman kerja nyata untuk melengkapi kompetensi yang telah dimiliki. Selain itu DUDI 

merasa sangat terbantu dengan adanya prakerin siswa.  

 

B. Tanggapan DUDI terhadap pelaksanaan Prakerin SMKN 1 Depok 



Dasar kompetensi dan kompetensi kejuruan yang bersifat praktik, dilaksanakan di 

sekolah dan DUDI dalam bentuk on the job training, yaitu kegiatan yang berbentuk 

mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa (pekerjaan yang sesungguhnya) bukan sekedar 

kegiatan melihat-lihat atau observasi saja. DUDI sebagai institusi pasangan mengadakan 

kesepakatan dengan SMK baik secara tertulis maupun lisan untuk bekerja sama dalam 

pelaksanaan prakerin. Maksud kerja sama tersebut ialah untuk meningkatkan kesesuaian 

program SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan memiliki kesepadanan kualitas yang 

sesuai dengan tuntutan perkembangan IPTEK. 

Institusi pasangan SMKN 1 Depok Sleman dalam pelaksanaan prakerin terdiri dari 

lembaga pendidikan, nonkependidikan, dan swasta. Untuk kepentingan pengambilan 

informasi prakerin, peneliti mengambil salah satu wakil dari masing-masing institusi 

pasangan tersebut. Lembaga pendidikan diwakili oleh UNY, nonkependidikan diwakili oleh 

UGM, dan swasta diwakili oleh PT Angkasa Pura 1 DIY. 

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masing-masing lembaga, terdapat 

beberapa hal penting mengenai pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok Sleman, yaitu: 1) 

sosialisasi pelaksanaan prakerin oleh sekolah kepada DUDI, 2) tujuan prakerin, 3) job 

deskripsi instruktur, 4) pengorganisasian prakerin, 5) kehadiran siswa selama prakerin, 6) 

keterampilan dasar siswa, 7) performance siswa, 8) proses adaptasi siswa di DUDI, 9) 

jangka waktu pelaksanaan prakerin, 10) kehadiran guru pembimbing, 11) koordinasi antara 

DUDI dan sekolah, 12) penilaian prakerin, 13) pelaksanaan prakerin secara keseluruhan.  

Berikut ini hasil wawancara dan angket yang dilakukan kepada DUDI sebagai 

berikut: 

1. Universitas Negeri Yogyakarta 



Wawancara dan angket di UNY diberikan kepada instruktur di lingkungan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ekonomi. Informasi yang diberikan instruktur terkait dengan pelaksanaan 

prakerin SMKN 1 Depok Sleman adalah sebagai berikut: 

a. Sosialisasi pelaksanaan prakerin oleh sekolah kepada DUDI 

Berdasarkan informasi dari bagian keuangan, akademik, dan sekretaris dekan 

menyebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sekolah sebelum pelaksanaan 

prakerin tergolong baik. Tiap-tiap bagian tersebut sudah rutin menjadi tempat 

prakerin siswa SMKN 1 Depok Sleman, sehingga pelaksanaan prakerin siswa sudah 

masuk ke dalam agenda rutin di fakultas. 

b. Tujuan prakerin 

Menurut pernyataan dari instruktur, tujuan prakerin sangat baik yaitu memberikan 

bekal keterampilan dan pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya kepada 

siswa. Di samping itu di tiap-tiap bagian yang digunakan untuk prakerin siswa 

merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. 

c. Job deskripsi instruktur 

Di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, para instruktur menyatakan 

tahu job deskripsi mereka. Job deskripsi mereka diantaranya ialah memberikan 

pengarahan kepada siswa sebelum melaksanakan pekerjaan, membantu kesulitan 

siswa saat menangani suatu pekerjaan, memonitor penanganan pekerjaan oleh siswa. 

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman instruktur terhadap job 

deskripsinya sudah tergolong baik. 

d. Pengorganisasian prakerin 



Para instruktur menilai prakerin yang dilaksanakan oleh SMKN 1 Depok Sleman 

tertata dengan rapi. Hal ini terbukti dengan adanya capaian target pembelajaran di 

DUDI dan berbagai dokumen yang disediakan oleh sekolah terkait dengan 

pelaksanaan prakerin. Penyiapan siswa sebelum pelaksanaan dilakukan dengan baik, 

dapat dilihat ketika para siswa melaksanakan prakerin sudah siap untuk 

melaksanakan pekerjaan yang ada di DUDI.  

e. Kehadiran siswa selama prakerin 

Berdasarkan data yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, kehadiran 

peserta prakerin sangat baik. Hampir tidak ada siswa yang bermalas-malasan datang. 

Hanya pada kondisi tertentu para siswa ijin tidak berangkat dikarenakan sakit. Jam 

kedatangan dan kepulangan para siswa juga baik sesuai dengan jam kerja para 

karyawan. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari para peserta prakerin 

dalam pelaksanaan prakerin. 

f. Keterampilan dasar siswa 

Keterampilan dasar siswa tampak dari cara kerja mereka saat menangani suatu 

pekerjaan. Para siswa terlihat tidak canggung dan percaya diri. Hanya ketika di awal-

awal prakerin, masih tampak rasa kurang percaya diri karena baru pertama kali 

menangani pekerjaan di dunia kerja secara langsung. 

g. Performance siswa 

Para siswa menunjukkan kinerja yang baik. Dalam menangani pekerjaan dilakukan 

dengan teliti, dan cekatan. Kompetensi social yang dimiliki oleh para siswa sudah 

baik. Kompetensi ini dapat dilihat dari tingkah laku para siswa yang sopan dan tutur 



kata yang santun. Mereka dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan 

kerja dengan cepat dan baik. 

h. Proses adaptasi siswa di DUDI 

Siswa dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja. Karena 

mereka dalam setiap minggu akan dirolling dari satu bagian ke bagian yang lain. 

Selama pelaksanaan prakerin dari pengamatan instruktur, siswa dapat beradaptasi 

dengan baik dan dapat menempatkan diri dengan baik di tiap bagian. 

i. Jangka waktu pelaksanaan prakerin 

Prakerin SMKN 1 Depok Sleman dilaksanakan selama tiga bulan. Durasi waktu 

tersebut dianggap sudah baik oleh DUDI. Untuk lingkungan FISE, durasi waktu tiga 

bulan sudah dirasakan baik karena peserta prakerin yang melaksanakan praktek tidak 

hanya dari SMKN 1 Depok Sleman saja. Biasanya sebelum prakerin dari SMKN 1 

Depok Sleman, sudah ada sekolah lain yang melaksanakan prakerin di FISE. 

Sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sekolah-sekolah 

yang akan praktek di FISE. 

j. Kehadiran guru pembimbing 

Minimal kehadiran guru pembimbing adalah dua kali selama prakerin dilaksanakan 

yaitu saat penyerahan dan penarikan. Tetapi biasanya guru pembimbing lebih dari 

dua kali hadir untuk memonitor pelaksanaan prakerin siswa. Sehingga instruktur 

menyatakan kehadiran guru pembimbing adalah baik. 

k. Koordinasi antara DUDI dan sekolah 

Koordinasi dilaksanakan baik secara formal maupun nonformal. Secara formal 

dilakukan dengan surat resmi, dan secara nonformal dilakukan dengan 



berkomunikasi langsung antara pihak sekolah dengan pihak DUDI. Karena kemitraan 

yang terjalin antara sekolah dengan DUDI sudah berjalan bertahun-tahun maka pihak 

sekolah maupun DUDI sudah familiar, tidak kaku dan bahkan kekeluargaan. 

l. Penilaian prakerin 

Penilaian prakerin dilakukan berdasarkan acuan yang diberikan dari pihak sekolah. 

Instruktur menyatakan bahwa peserta prakerin dari SMKN 1 Depok Sleman relatif 

baik. Tidak ada yang mendapat nilai di bawah standar. Pelaksanaan prakerin secara 

keseluruhan 

Berdasarkan angket yang diisi oleh instruktur di FISE, secara keseluruhan 

pelaksanaan prakerin siswa SMKN 1 Depok Sleman tergolong sangat baik. Indikasi 

tersebut dapat dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang tertata dengan rapi. 

Kesiapan siswa baik secara materi/kompetensi maupun secara mental dalam 

melaksanakan prakerin sudah baik. Etika, sopan santun dan adaptasi terhadap 

lingkungan kerja juga baik. Para instruktur menyatakan puas dengan kinerja para 

peserta prakerin SMKN 1 Depok Sleman. 

2. Universitas Gadjah Mada 

Wawancara dan angket di UGM diberikan kepada instruktur di lingkungan Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis. Karena adanya berbagai keterbatasan, maka informasi yang 

diperoleh dipusatkan dari bagian sekretariat pimpinan lembaga. Informasi yang diberikan 

instruktur terkait dengan pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok Sleman adalah sebagai 

berikut: 

a. Sosialisasi pelaksanaan prakerin oleh sekolah kepada DUDI 



Informasi yang diperoleh dari  DUDI, sosialisasi prakerin diawali dengan adanya 

surat permohonan dari sekolah kepada DUDI mengenai kesediaan DUDI sebagai 

tempat pelaksanaan prakerin siswa. Di FEB tidak semua permintaan prakerin dari 

sekolah disetujui. Berdasarkan wawancara dengan instruktur, hanya dari SMKN 

Depok Sleman saja yang diijinkan untuk melaksanakan prakerin di FEB. indikasi 

yang muncul dari jawaban tersebut ialah bahwa FEB telah menaruh kepercayaan 

terhadap SMKN 1 Depok Sleman dalam hal kualitas siswanya. Setelah DUDI 

memberikan jawaban maka tahap selanjutnya adalah pemberitahuan dari pihak 

sekolah mengenai jadwal pelaksanaan prakerin. Pihak sekolah memberikan panduan 

prakerin kepada masing-masing DUDI sebagai acuan secara umum pelaksanaan 

prakerin. Panduan berisi tujuan prakerin, jadwal pelaksanaan prakerin, penilaian, 

sertifikasi prakerin, program pembelajaran yang ditawarkan oleh sekolah kepada 

DUDI, tata tertib peserta prakerin, job deskripsi guru pembimbing dan instruktur. 

Menganalisa informasi dari bagian sekretariat pimpinan lembaga, sosialisasi yang 

dilakukan oleh pihak sekolah sudah baik.  

 

b. Tujuan prakerin 

Tujuan prakerin menurut pengakuan salah satu instuktur belum dirumuskan dengan 

jelas. Menurutnya, hal ini karena fakultas hanya mendapat limpahan dari pusat. 

Sehingga seluk beluk pelaksanaan prakerin belum disosialisasikan dengan jelas 

kepada seluruh fakultas yang menjadi tempat prakerin. Alasan lain yang mendukung 

ialah pernyataan tersebut ialah pengalaman kerja instruktur yang belum lama di 

bagian sekretariat FEB. 



c. Job deskripsi instruktur 

Dalam hal job deskripsi instruktur juga merasakan hal yang sama dengan tujuan 

prakerin. Karena sebatas mendapat limpahan dari pusat saja sehingga informasi 

secara utuh khususnya mengenai job deskripsi tidak diterima. 

d. Pengorganisasian prakerin 

Pengorganisasian dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan prakerin menurut 

instruktur tergolong baik. Sekolah telah menempuh beberapa tahap sebelum dapat 

menyerahkan para siswanya melaksanakan prakerin. Instruktur menyebutkan bahwa 

secara kuantitas, banyaknya jenis pekerjaan akan dijumpai di bagian akademik dan 

perpustakaan FEB. Pada bagian sekretariat, jeinis pekerjaan yang dilakukan tidak 

terlalu banyak karena pekerjaan yang ada lebih kepada instruksi langsung dari 

pimpinan. Justru menurutnya, bagian sekretariat tidak usah dugunakan untuk praktek 

karena tidak banyak pekerjaan. Pekerjaan yang sering dilakukan ialah menerima 

telepon, faximili, dan menerima tamu. Dan itupun menurut instruktur kuantitasnya 

tidak banyak. Berbeda dengan bagian akademik dan perpustakaan yang memang 

mempunyai agenda rutin. Dalam hal pencapaian berbagai kompetensi seperti yang 

ditawarkan oleh pihak sekolah kepada DUDI, instruktur menyebutkan bahwa para 

siswa mendapatkan rolling dari bagian satu ke bagian yang lain satu minggu sekali. 

e. Kehadiran siswa selama prakerin 

Antusiasme siswa dalam melaksanakan prakerin tampak dari kehadiran mereka 

selama prakerin. Kehadiran siswa menurut pernyataan instruktur tergolong sangat 

baik (di atas 90%).  

f. Keterampilan dasar siswa 



Instruktur menyatakan keterampilan dasar siswa sudah baik. Dari apa yang diamati 

oleh instruktur, keterampilan siswa dalam menerima telepon, faximile dan menerima 

tamu tergolong baik.  

g. Performance siswa 

Performance secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh siswa juga baik. Bahkan 

ketika tidak ada pekerjaan yang ditangani siswa merasa bosan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semangat mereka untuk melaksanakan berbagai jenis 

pekerjaan sangat baik. Ketika melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan dinilai oleh 

instruktur baik. 

h. Proses adaptasi siswa di DUDI 

Seperti halnya di UNY, Di UGM para peserta prakerin juga dituntut untuk dapat 

beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja. Baik adaptasi terhadap berbagai jenis 

pekerjaan maupun adaptasi secara social terhadap para karyawan. Secara kualitas 

pribadi, informan menyatakan bahwa siswa SMKN 1 Depok Sleman memiliki 

kualitas pribadi yang baik sehingga tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan kerja baru. 

i. Jangka waktu pelaksanaan prakerin 

Waktu prakerin tiga bulan dirasa sudah cukup memenuhi untuk memberikan bekal 

keterampilan kepada siswa. 

j. Kehadiran guru pembimbing 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kehadiran guru pembimbing sebanyak dua 

kali dinilai kurang baik oleh instruktur. Instruktur menghendaki kehadiran guru 

pembimbing dapat lebih ditingkatkan lagi baik secara intensitas maupun kualitas. 



Kehadiran guru pembimbing dapat memantau perkembangan yang terjadi di 

lapangan. 

k. Koordinasi antara DUDI dan sekolah 

Dalam hal koordinasi, DUDI menyatakan cukup baik. Secara formal koordinasi yang 

dilakukan sesuai dengan aturan dan kesepakatan antara pihak sekolah dan DUDI. 

DUDI mengharapkan koordinasi yang dilakukan dapat lebih intensif tidak hanya 

sebatas formal agar dapat memaksimalkan pelaksanaan prakerin. 

l. Penilaian prakerin 

Penilaian prakerin di dasarkan pada acuan yang diberikan dari sekolah. Namun 

demikian DUDI dapat memberikan nilai sesuai dengan kondisi yang ada di DUDI. 

Terhadap prakerin siswa DUDI memberikan penilaian cukup. Kategori ini dalam 

angka berkisar antara 6,00 – 7,40 dengan indikator penilaian ialah mencukupi untuk 

persyaratan minimal yang telah diharapkan dari tenaga kerja atau sesuai dengan 

standar rata-rata tenaga kerja yang ada. 

m. Pelaksanaan prakerin secara keseluruhan 

Secara keseluruhan DUDI menyatakan bahwa pelaksanaan prakerin berjalan dengan 

baik. Mulai dari kesiapan administrasi maupun siswa dalam melaksanakan prakerin 

sudah baik. DUDI menyatakan bahwa peserta prakerin dari SMKN 1 Depok Sleman 

memiliki kapasitas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan praktek di DUDI.  

3. PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta 

Wawancara dan angket di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta diberikan kepada instruktur di 

lingkungan Staf Manajer Personalia dan Umum. Bagian ini merupakan bagian dimana 

siswa prekarin kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran ditempatkan. Informasi 



yang diberikan instruktur terkait dengan pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok Sleman 

terhadap 13 aspek, hanya beberapa aspek yang dinilai perlu diperbaiki. Aspek yang 

dinilai sudah baik yaitu: a) sosialisasi pelaksanaan prakerin oleh sekolah kepada DUDI, 

b) tujuan prakerin, c) pengorganisasian prakerin, d) kehadiran siswa di DUDI, e) 

keterampilan dasar siswa, f) performance siswa, g) proses adaptasi siswa di DUDI, h) 

koordinasi antara DUDI dan sekolah, i) penilaian prakerin. Aspek-aspek yang perlu 

ditingkatkan yaitu sebagai berikut:  

a. Job deskripsi instruktur 

Instruktur menyatakan mengenai job deskripsi tidak tersampaikan kepada seluruh 

instruktur dengan baik.  

b. Jangka waktu pelaksanaan prakerin 

Menurut instruktur, jangka waktu tiga bulan dinilai kurang memadai untuk praktek di 

Angkasa Pura I Yogyakarta. Hal ini karena pekerjaan yang dapat ditangani secara 

kuantitas sangat banyak. Keberadaan siswa prakerin dinilai sangat membantu 

menyelesaikan pekerjaan pada bagian ini. Dalam sehari surat masuk dan keluar 

jumlahnya sangat banyak, sehingga membutuhkan bantuan dari peserta prakerin. 

Ketika tidak ada prakerin siswa, karyawan merasa kewalahan dengan banyaknya 

pekerjaan yang ada. 

c. Kehadiran guru pembimbing 

Kehadiran guru pembimbing perlu ditambah frekuensinya. Karena menurut 

instruktur kehadiran guru pembimbing dapat memberikan support  bagi para siswa. 

Selain itu guru dapat memonitor kinerja siswa di DUDI sehingga hubungan yang 

terjalin antara sekolah dan DUDI dapat lebih erat. 



d. Pelaksanaan prakerin secara keseluruhan 

Instruktur menyatakan bahwa pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok Sleman secara 

keseluruhan dinilai sangat baik. Instruktur sangat appreciate dengan kinerja siswa 

SMKN 1 Depok Sleman. Bahkan lebih lanjut instruktur menyatakan pernah 

mengajukan surat permohonan kepada SMKN 1 Depok Sleman untuk melaksanakan 

prakerin tidak hanya satu kali dalam setahun. Namun permohonan tersebut tidak 

dapat direalisasikan oleh pihak sekolah karena terbentur aturan pelaksanaan prakerin 

yang memang sudah terjadwal. Hal tersebut juga akan mengganggu jalannya 

kegiatan belajar mengajar, karena sekolah telah merancang sedemikian rupa agar 

pelaksanaan prakerin di DUDI dan kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat 

berjalan seiring dan saling melengkapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggapan DUDI terhadap 

pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok Sleman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan praktek kerja industri SMKN 1 Depok Sleman dikelola oleh kelompok 

kerja (Pokja) prakerin yang bertugas menyiapkan seluruh perangkat administrasi yang 

diperlukan untuk pelaksanaan prakerin. 

2. Pelaksanaan prakerin dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama ialah persiapan, 

kedua pembekalan, ketiga pelaksanaan, keempat penarikan dan evaluasi. 

3. Tanggapan DUDI terhadap pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok Sleman terdapat 

beberapa hal penting yaitu: a) sosialisasi prakerin oleh sekolah kepada DUDI, b) tujuan 

prakerin, c) job deskripsi instruktur, d) pengorganisasian prakerin, e) kehadiran siswa 

selama prakerin, f) keterampilan dasar siswa, g) performance siswa, h) proses adaptasi 

siswa di DUDI, i) jangka waktu pelaksanaan prakerin, j) kehadiran guru pembimbing, k) 

koordinasi antara DUDI dan sekolah, l) penilaian prakerin, m) pelaksanaan prakerin 

secara keseluruhan. 

4. Tanggapan DUDI terhadap pelaksanaan prakerin SMKN 1 Depok Sleman secara 

keseluruhan baik. Hanya beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah faktor job deskripsi 

instruktur perlu diperjelas kepada seluruh instruktur, kehadiran guru pembimbing perlu 

ditingkatkan, dan koordinasi antara sekolah dan DUDI perlu lebih diintensifkan. 

 



 

B. Saran 

Mengacu pada kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sosialisasi yang baik tentang pelaksanaan prakerin khususnya sosialisasi 

intern dalam DUDI mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanan prakerin. 

2. Perlu adanya komitmen dari guru pembimbing untuk memonitor pelaksanaan prakerin 

siswa di DUDI secara intensif. 

3. Koordinasi antara sekolah dan DUDI perlu diintensifkan agar pelaksanaan prakerin 

dapat lebih tertata dengan baik. 
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