
MENGENAL KEGIATAN INSTITUSI PASANGAN PADA SEKOLAH KEJURUAN 

1. Bentuk hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri Pemanfaatan Dunia Usaha/Industri (DU/DI) sebagai 

tempat pembelajaran sangat beralasan karena seperti dikemukakan oleh (Sambasalim, 2009: 1), bahwa DU/DI 

merupakan mitra pemerintah dan masyarakat yang paling penting dalam merespon kebijakan pemerintah. Tanpa 

dukungan DU/DI kebijakan ini tidak 8 akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sebagai salah satu komponen 

pendidikan, dunia industri memiliki peran yang strategis dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan 

sekolah. DU/DI merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dengan keikut sertaan dalam 

permasalahan pendidikan. Karena sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi 

antara satu dengan lainnya, bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di 

sekolah oleh suatu lingkungan masyarakat tertentu pula. Sekolah berperan dalam melestarikan dan memindahkan 

nilai-nilai kultur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama yang dianut para guru dan peserta 

didiknya kepada generasi penerus dan untuk menjamin kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan sosial dengan 

menjadi pelaku aktif dalam perbaikan masyarakat (Sagala, 2009: 234). Praktek kerja industri pada dasarnya 

merupakan suatu bentuk pendidikan yang melibatkan siswa langsung bekerja di dunia usaha/industri agar siswa 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan dan tuntutan usaha/industri. Disamping itu juga agar diperoleh 

pengalaman kerja sebagai salah satu hal untuk meningkatkan keahlian profesional. Hal ini cukup beralasan 

mengingat dunia industri memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan ahli di bidangnya untuk mengoperasikan 

peralatan dan teknologi canggih. Upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) 

sebagai upaya mendekatkan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja, telah dilakukan dengan adanya kebijakan 

link and match. Sebagai realisasi dari kebijakan tersebut, maka telah dicanangkan konsep pendidikan dengan 

sistem ganda (PSG/Dual Base System). Pendidikan Sistem Ganda adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

memadukan pendidikan sekolah dengan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di 

dunia kerja (Depdikbud,1994). Realisasi dari Pendidikan Sistem Ganda tersebut adalah dilasanakannya praktek 

kerja industri (Prakerin). Pelaksanaan Prakerin dimaksudkan agar program pendidikan di sekolah mengacu pada 

pencapaian kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan beralasan mengingat dunia 9 industri memerlukan 

tenaga kerja yang berkualitas dan ahli di bidangnya untuk mengoperasikan peralatan dan teknologi canggih. Upaya 

pemerintah dalam hal ini Direktorat Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) sebagai upaya mendekatkan pendidikan 

kejuruan dengan dunia kerja, telah dilakukan dengan adanya kebijakan link and match. Sebagai realisasi dari 

kebijakan tersebut, maka telah dicanangkan konsep pendidikan dengan sistem ganda (PSG/Dual Base System). PSG 

adalah bentuk penyelenggaraan lapangan kerja. Pada tahap perencanaan, DU/DI yang telah mengikatkan diri 

bekerjasama dengan lembaga pendidikan pelatihan kejuruan atau sekolah penyelenggara dalam 

menyelenggarakan pelaksanaan program pelatihan, pendidikan yang digunakan harus merupakan program yang 

dirancang dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak, melalui ikatan perjanjian (MoU) yang jelas dan tertulis 

dan tentunya tidak merugikan kedua belah pihak, antara sekolah (siswa ) dan pihak institusi pasangan (DU/DI). Hal 

ini sangatlah penting karena pelaksanan pendidikan sistem ganda diarahkan untuk menghasilkan tamatan yang 

memiliki keahlian/ kompetensi atau kecakapan hidup (life skill) tertentu secara terstandar sesuai dengan 

kebutuhan tenaga kerja, maka senantiasa mengacu pada pencapaian standar kompetensi sesuai dengan tuntutan 

jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja. Dengan demikian berbagai DU/DI yang 

telah mengikatkan diri dengan SMK Donorojo memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan prakerin, 

sangatlah tepat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama SMK dengan DU/DI 

merupakan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran praktik secara 

bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kerjasama SMK dengan DU/DI terjalin secara terus menerus 

dan berkesinambungan sehingga memungkinkan siswa dapat melakukan praktik secara bertahap. Dengan 

demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Deal (2006) yang menyimpulkan bahwa 

pembelajaran secara bertahap memungkinkan siswa dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru. Dengan 



mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam 10 kelas mendukung siswa untuk lebih memahami dan menimbulkan 

kesan yang dalam dari apa yang dikerjakan, sehingga dengan melakukan praktek siswa memiliki kecenderungan 

lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru. Partisipasi guru dalam kegiatan belajar meningkatkan kepercayaan 

siswa terhadap guru.  

2. Pengelolaan hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri Praktek kerja industri merupakan suatu 

kegiatan belajar yang diikuti oleh siswa SMK sebagai wahana memantapkan hasil belajar sekaligus memberikan 

kesempatan memahami dan mendalami kemampuan hasil pembelajaran dalam keadaan dan situasi kerja yang 

sesungguhnya. Praktek kerja industri merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional 

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

yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian 

profesional tertentu, sehingga dalam penyelenggaraannya diperlukan model, metode dan strandar profesi 

tertentu, untuk itu apa yang telah dilakukan oleh SMK Donorojo dalam menyelenggarakan prakerin dengan 

menentukan model Block release selama 3 bulan di industri dan 9 bulan hari efektif di sekolah sebagai bagian dari 

pembekalan, menggunakan metode pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standart profesi merupakan 

tindakan yang tepat. Prisip belajar sambil bekerja (learning by doing) yang digunakan dalam prakerin merupakan 

prinsip belajar untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri. Guru hanya memberikan stimulus 

melalui informasi singkat yang diberikan kepada anak didik. Selebihnya, anak didik (tentu dengan difasilitasi) 

disuruh mencari, menemukan, dan mengembangkan temuannya sendiri. Belajar secara verbal saja tidak efektif, 

tanpa disertai konsep belajar realistik atau belajar sambil bekerja. Learning by doing adalah belajar sambil bekerja 

melakukan aktivitas yang sesuai dengan tema bahasan. Dengan demikian cara belajar prakerin dengan berprinsip 

pada belajar sambil bekerja (Learning by doing) dimungkinkan siswa lebih banyak memperoleh pengalaman lebih 

baik 11 karena kesan yang didapat anak didik akan lebih lama tersimpan dan lebih mudah dipahami. Pengawasan 

merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi 

dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang 

baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi 

para pekerjanya. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah bersama-sama dengan DU/DI terhadap 

pelaksanan prakerin merupakan tindakan untuk mendapatkan gambaran nyata dari pelaksanaan prakerin. 

Pengawasan melalui monitoring prakerin yang dilakukan oleh guru pembimbing dilakukan untuk memperoleh 

gambaran kemajuan dan hambatan peserta prakerin. Objektivitas hasil pengawasan dilakukan melalui kerjasama 

dengan petugas DU/DI, dengan demikian pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi juga 

dilakukan oleh DU/DI, hal ini memberikan gambaran nyata bahwa dalam hal pengawasan sekolah bekerja sama 

dengan DU/ DI untuk menentukan hasil prakerin. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa prakerin 

merupakan model pembelajaran praktik secara berkelompok, dengan model praktik dalam lingkungan kerja yang 

sebenarnya siswa memperoleh pengalaman yang lebih banyak, sehingga pembelajaran berjalan lebih efektif. 

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rassuli (2005) yang menyimpulkan 

bahwa: Persepsi siswa terhadap apa yang diajarkan guru, tergantung dari bagaimana cara guru menggunakan 

metode dalam pembelajaran. Guru dan siswa terlihat lebih berpengalaman dan berpotensi pada pembelajaran 

secara kelompok. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pembelajaran praktek secara berkelompok dapat 

mengefektifkan proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar. 

3. Evaluasi dan monitoring hubungan kerja dengan dunia usaha/dunia industri. Evaluasi pelaksanaan praktek kerja 

industri dimulai dengan melakukan uji prakerin di sekolah oleh pembimbing prakerin bagi siswa. Dalam rangka 

melakukan uji kompetensi ini semua siswa yang mengikuti prakerin dilakukan uji satu persatu untuk mendapatkan 

hasil akhir tentang hasil prakerin yang dilakukan. Menurut Ketua Pokja Prakerin selama ini hasil uji kompetensi 

menunjukkan bahwa semua siswa cenderung berhasil, terutama dalam hal ketrampilan bekerjanya. Sebagai bukti 



fisik akhir dari pelaksanaan prakerin bagi siswa adalah dengan dikumpulkannya laporan kegiatan yang berupa 

tugas akhir selama prakerin oleh siswa. Hal itu diperlukan untuk persyaratan kelulusan dari sekolah. Tugas akhir 

adalah bentuk tugas kompetensi produktif yang bersifat komprehensif sesuai dengan program keahlian masing-

masing dan dilaksanakan pada akhir semester 6. Di SMK Negeri Donorojo, pelaksanaan tugas akhir dibagi menjadi 

2 yaitu: pertama tugas akhir yang dilaksanakan di sekolah, yaitu membuat proposal dengan bimbingan guru yang 

ditunjuk, melakukan pekerjaan praktek, hingga sampai penyusunan laporan. Kedua, tugas akhir yang dilaksanakan 

di Industri, yang pelaksanaannya diserahkan kepada institusi pasangannya masing-masing dengan standar penilain 

industri. Hasilnya dikirim ke sekolah dalam bentuk bukti fisik nilai dari instruktur. Selain evaluasi per siswa proses 

evaluasi atas kegiatan prakerin juga dilakukan secara komprehensip oleh sekolah dalam bentuk lokakarya. Hasil 

lokakarya tersebut pada akhirnya dirumuskan untuk menjadi dokumen guna perbaikan pada pelaksanaan prakerin 

pada periode berikutnya, dengan demikian evaluasi prakerin merupakan bagian intergral dari proses 

pembelajaran, merupakan hasil yang merefleksikan standar kelulusan dari siswa yang mengikuti Program Praktik 

kerja industri. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program PSG 

melalui prakerin adalah dengan diketahuinya jumlah lulusan yang terserap dipasaran kerja. 13 Penilaian prakerin 

dilakukan pada akhir pelaksanan prakerin oleh plihak institusi dengan uji kompetensi. Siswa mendapatkan tes 

tertulis dan praktik tentang pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh. Bila institusi pasangan tidak 

menyanggupinya, pihak sekolah bekerjasama dengan institusi lain menyelenggarakan di sekolah dengan 

wewenang sepanuhnya berada dipihak institusi pasangan. Para penguji di dunia usaha memberikan nilai 

berdasarkan standar program pelatihan yang telah ditetapkan ditambah penilaian tentang sikap siswa. Rentang 

nilai untuk program pelatihan yang digunakan di SMK Negeri Donorojo adalah dari 0 sampai 10, sedangkan 

penilaian sikap dengan huruf A sampai D. Hasil penilaian setiap siswa dicantumkan pada surat keterangan telah 

melaksanakan prakerin yang ditanda tangani oleh kepala sekolah. 


