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Pasaraya Sri Ratu Pemuda Semarang adalah sebuah perusahaan retail yang 
menjadi Institusi Pasangan bagi SMK, Program Keahlian Penjualan dalam 
kegiatan Prakerin Siswa. Prakerin merupakan bagian dari Pendidikan Sistem 
Ganda, yaitu pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara 
SMK dengan dunia usaha/dunia industri dan/asosiasi profesi. 

Tesis ini bertujuan mendiskripsikan bentuk partisipasi Pasaraya Sri Ratu 
dalam kegiatan prakerin yang meliputi 1) Perencanaan, mengenai kesepakatan 
kerjasama, persyaratan siswa, pembekalan dan materi. 2) Pelaksanaan, yang 
terdiri dari waktu diklat, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, 
pembimbingan, kegiatan siswa, serta sangsi dan reward, dan 3) 
evaluasi/penilaian, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan analisa evaluasi. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, karena meneliti gejala, informasi, atau keterangan hasil pengamatan 
selama proses penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan 
studi dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan triangulasi sumber dan 
metode. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil analisis penelitian ini; 1) Perencanaan prakerin yang berdasar 
kesepakatan kerjasama/MoU yang dibuat dan ditandatangani kedua pihak yaitu 
sekolah dan PSR tidak diikuti perencanaan tertulis sebagai acuan kegiatan 
prakerin, 2) Pelaksanaan prakerin menguntungkan kedua pihak karena siswa SMK 
mendapat kesempatan melaksanakan prakerin selama enam bulan, dan kegiatan 
prakerin bagi PSR merupakan kesempatan berpromosi selain mendapatkan 
investasi tenaga kerja, dan 3) Pelaksanaan evaluasi/penilaian dilakukan secara 
intern untuk mengetahui kemampuan siswa secara umum, dan ekstern sebagai 
laporan kepada sekolah berupa ujian Tugas Akhir. 

Saran untuk penanggung jawab prakerin; 1) membuat perencanaan 
tahunan prakerin sebagai perbandingan, 2) melakukan rolling lantai siswa 
prakerin untuk memaksimalkan ketrampilan, 3) menambah pemateri pembekalan 
untuk mengurangi kebosanan, 4) memiliki arsip/dokumen jurnal kegiatan siswa 
selama pelaksanaan prakerin, dan 5) evaluasi/penilaian Tugas Akhir harus disertai 
observasi. Dan saran untuk Pembimbing; 1) Membuat keseragaman 
pembimbingan, dan 2) melaksanakan evaluasi setiap siswa akan kembali ke 
sekolah untuk mengetahui kemampuan siswa dan setelah kembali ke PSR untuk 
mengetahui kesiapan siswa beraktivitas di PSR. 

 



ix 
 

ABSTRACT 
 

 
Rifiani, Yuli 2008. Participation of Sri Ratu Market Pemuda Semarang as couple 

institution in student training activity of Student in Vocational School 
Major in trading skill. Master major, State University Semarang 
Guide: I. Dr. Kardoyo, M.Pd, II. Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 

 
Keyword: Participation, couple institution, Student training 
 

Sri Ratu market on pemuda Semarang is a retail company where is 
student of vocational school major in trading skill do the student training. Student 
training is a part of double education system which style of certificate held by 
vocational school and industrial or job association. 

This thesis has purposed to describe of form participation in Sri Ratu 
market in student training. They are: 1) planning, about agreement, student 
requirement, sourcement and material. 2) Doing, about learning time, learning 
system, learning method, guidance, student activity, punishment and reward and 
3) evaluation/result consist of planning, doing, and evaluation analyst 

This research use description method with qualitative approach because 
search of signal, information or result as observes during research process. Data 
collect by interview, research and documentation study. Data accepted or 
corrected by source triangulation and method. Data analyzed by data reduction, 
data given, and conclusion. 

This research analyst result; 1), student training planning basic the 
agreement of MOU which is made and signed by both of school and Sri Ratu 
Market not followed written planning as guide of student training 2) The doing of 
student training give profit to both of them because student of vocational school 
are given chance to do the train or work in truly during six months and training 
activity to Sri Ratu Market as promote and get worker infestation.3) Evaluation 
held intern to know student ability, generally, and extern as report to school like 
last examination. 

Suggestion for responsibilitor of student training ; 1) make annual 
planning of student training as comparison, 2) do floor rolling of student trainer to 
optomalize skill, 3) add the material to reduce the bore, 4) own the journal 
document of student activity during  student training, and 5) evaluation of last 
examination must be observed. And suggestion for guides; 1) make the similarity 
of guidance and 2) do the evaluation for every student who will be back to school 
to know the student ability and after come back to Sri Ratu Market to know the 
student ready for activity in Sri Ratu Market 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. 1.  Latar Belakang Masalah 

Sekolah kejuruan merupakan sekolah yang mempunyai tujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk siap memasuki dunia kerja. Namun disinyalir  

belum  sepenuhnya lembaga kejuruan memenuhi tuntutan dunia kerja sebagai 

pemasok lulusan yang menghasilkan tenaga kerja professional. Selama ini kualitas 

lulusan lembaga pendidikan kejuruan dianggap belum mampu memenuhi 

kebutuhan pasaran ketenagakerjaan. Akibatnya beberapa industri/usaha cenderung 

memilih lulusan pendidikan umum untuk direkrut sebagai tenaga kerja, dengan 

alasan lulusan lembaga pendidikan umum lebih mudah untuk dilatih. Di samping 

itu, kenyataan pendidikan kejuruan di Indonesia mengalami beberapa gejala yang 

memprihatinkan, antara lain sebagaimana yang disampaikan oleh mantan 

Mendiknas Wardiman  berikut: 

1.  Sampai saat ini pertumbuhan pendidikan menengah kejuruan (SMK) 

relatif      lebih lambat dibanding pertumbuhan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) 

2.  Sebagai investasi yang relatif lamban ini maka SMK menjadi kurang 

diminati oleh sebagian besar lulusan SMP, sehingga pendaftar yang 

masuk ke SMK sebagian besar berasal dari siswa dengan latar belakang 

sosial ekonomi yang relatif rendah. 

3.  Motivasi lulusan SMP yang relatif rendah ini di sebabkan oleh 

kecenderungan yang disimpulkan dari beberapa penelitian bahwa 
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relevansi tamatan SMK terhadap kebutuhan lapangan kerja tidak berbeda 

dengan tamatan sekolah umum, baik dilihat dari persentase tamatan yang 

bekerja maupun lamanya masa tunggu sebelum bekerja. 

3. Belum semua jenis program dapat memperlihatkan perbedaan warna 

profesi/kejuruannya dibandingkan dengan sekolah umum. 

4. Relevansi dan mutu pendidikan kejuruan masih perlu ditingkatkan, serta 

dipacu dan diperluas ke bidang-bidang lain secara meluas, terutama yang 

berorientasi terhadap kebutuhan ekonomi setempat. (Wardiman, 1994) 

Perjalanan panjang upaya mencetak lulusan sekolah menengah kejuruan 

telah ditempuh melalui berbagai model sistem pengembangan, salah satunya 

adalah sistem magang, yang oleh mantan Mendiknas Wardiman lebih ditajamkan 

dengan merangkul beberapa departemen. Bahkan di tingkat kodia/kabupaten, 

Pemerintah Daerah ikut mensupport program magang ini. 

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah berupaya mensosialisasikan 

Sertifikat Uji Kompetensi di kalangan SMK, dengan tujuan siswa yang lulus bisa 

langsung tersalurkan ke dunia kerja sesuai kompetensi yang dimilikinya.  Namun 

kenyataan yang ada banyak lulusan yang tidak memiliki sertifikat uji kompetensi 

tersebut, selain kendala keuangan, juga alasan uji kompetensi tersebut sulit 

ditembus, dalam arti peserta yang mengikuti uji kompetensi sangat sedikit yang 

lulus atau dinyatakan kompeten. Hal ini beralasan sekali karena : 

1. Materi yang diberikan di sekolah jauh berbeda dengan kenyataan di 

lapangan, dalam arti materi teori di sekolah banyak yang kurang up to 

date 
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2. Media praktek yang digunakan di sekolah jauh tertinggal dengan yang 

ada di industri, sehingga siswa kesulitan untuk menyesuaikan ketika 

memasuki lapangan kerja. 

3. Dalam kegiatan praktek di sekolah media yang digunakan terbatas, 

sehingga banyak siswa yang merasa belum paham betul. 

4. Ketika diadakan kegiatan prakerin di dunia usaha/dunia industri 

(DU/DI), sering siswa melaksanakannya tidak sungguh-sungguh 

5. Ketrampilan/keahlian Guru yang menyampaikan materi di sekolah 

bersifat textbook, sehingga kurang mengikuti perkembangan dunia 

usaha/industri 

6. Materi diberikan oleh guru di sekolah, padahal uji kompetensi 

dilaksanakan oleh asesor yang berasal dari DU/DI dengan materi sesuai 

standar DU/DI 

7. Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang setara dengan dunia kerja sangat 

terbatas, sehingga siswa yang jauh dari TUK harus mengeluarkan dana 

yang tidak sedikit. 

Dari pengalaman tersebut diatas, terbukti bahwa siswa SMK mutlak harus 

memperoleh pengalaman praktek /kerja industri (prakerin),   sehingga walaupun 

hanya sebentar, minimal siswa memiliki pengalaman/pengenalan lingkungan 

pekerjaan yang sebenarnya, sehingga siap mengikuti uji kompetensi. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, 

masyarakat dan Negara. Oleh karena itu sekolah harus proaktif menggandeng 

pihak DU/DI sebagai institusi pasangan untuk memecahkan permasalahan secara 
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bersama sehingga apa yang menjadi  hambatan dan masalah pada pihak sekolah 

kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja siap pakai dan DU/DI sebagai pengguna 

lulusan dapat diatasi. Dengan kata lain prakerin tidak akan berhasil jika tidak ada 

kerja sama antara sekolah dengan institusi pasangan. 

Hasil penelitian Candra Sri Retno (2001) menyatakan bahwa dari beberapa 

Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) yang menjadi institusi pasangan SMK 

Negeri 6 Semarang hanya beberapa saja yang benar-benar bersedia bekerjasama, 

dalam arti ada DU/DI yang bersedia karena ada himbauan dari Disperindagkop, 

sehingga kegiatan prakerin terkesan dipaksakan. 

Pasaraya Sri Ratu (PSR) adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada 

bidang penjualan retail yang menjadi institusi pasangan bagi Sekolah Menengah 

Kejuruan kelompok Bisnis Manajemen (dalam hal ini SMK Negeri 2 Semarang)  

khususnya program keahlian Penjualan, yang memiliki beberapa kelebihan 

dibanding institusi pasangan yang lain, yaitu: 

1. Hanya ada satu sekolah menengah kejuruan (program keahlian 

Penjualan) yang mengadakan kesepakatan kerjasama dengan PSR, yaitu 

SMK Negeri 2 Semarang. 

Sesuai informasi dari PSR yang diperkuat SMK Negeri 2 Semarang, 

sejak tahun 1996 ada 5 (lima) SMK di Indonesia yang menjalin 

kerjasama dengan pemerintah Jerman, yaitu 1 SMK di Jakarta, 1 SMK di 

Bandung, 1 SMK di Medan, 1 SMK di Surabaya, dan 1 SMK di 

Semarang (SMK Negeri 2 Semarang). Dengan bekerja sama dengan 

SMK yang menjalin kerja sama dengan pemerintah Jerman, sudah pasti 
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PSR memiliki kelebihan yang tidak dimiliki DU/DI lain. Terbukti 

jalinan kerja sama tersebut langgeng sampai sekarang. 

2. Masa prakerin di PSR selama 6 bulan dimulai bulan Pebruari di mana 

pelaksanaannya  bergantian, sehingga selama setahun penuh di PSR 

terdapat siswa prakerin. Begitu masa prakerin selesai, langsung 

digantikan periode berikutnya. Demikian seterusnya sehingga dari waktu 

ke waktu di PSR selalu ada siswa prakerin. 

3. Pasaraya Sri Ratu  (PSR) merupakan perusahaan retail besar yang berdiri 

sejak awal yang memiliki sasaran semua kalangan masyarakat, mulai 

masyarakat  bawah hingga atas, sehingga memiliki banyak pengunjung 

tetap. Hal ini berdampak langsung terhadap kebutuhan tenaga kerja 

penjualan yang merupakan peluang bagi siswa prakerin. Sehingga bukan 

hal yang aneh bila hanya saat diadakan ujian semester sekolah saja PSR 

tanpa siswa prakerin. 

4. PSR memiliki semua jenis pekerjaan yang sesuai dengan unit 

kompetensi yang disyaratkan dalam Program  Keahlian Penjualan. 

Kompetensi-kompetensi yang tercantum  di program keahlian Penjualan, 

selain mempersiapkan dan mengoperasikan transaksi di lokasi penjualan, 

yaitu melakukan negosiasi, melakukan konfirmasi keputusan pelanggan, 

melakukan proses administrasi transaksi, melakukan penyerahan dan 

pengiriman produk, menagih pembayaran (hasil penjualan), menemukan 

peluang baru dari pelanggan, dan menata produk semuanya bisa 

dipraktekkan siswa selama mengikuti prakerin di PSR. 
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5. PSR memiliki komitmen ikut menyiapkan tenaga kerja tingkat 

menengah (dalam hal ini lulusan SMK) yang siap kerja. Karena dengan 

menerima siswa prakerin berarti memberikan pelatihan sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan DU/DI. . 

6. Dengan menerima siswa prakerin berarti terjalin kerja sama saling 

menguntungkan, pihak sekolah diuntungkan karena siswanya diberi 

kesempatan untuk praktek secara benar sesuai standar operasi prosedur 

perusahaan, dan pihak PSR juga diuntungkan, karena  dengan adanya 

siswa prakerin berarti merupakan promosi selain tersedianya calon 

tenaga kerja yang telah sesuai kualifikasi. 

Kerja sama yang terbina antara PSR dengan pihak sekolah yang menurut 

peneliti memiliki keunikan dibanding DU/DI yang lain membuat peneliti tertarik 

untuk mengangkat peran serta PSR  selaku Institusi Pasangan dalam mewujudkan 

partisipasinya dalam kegiatan prakerin bagi siswa SMK Program Studi Penjualan. 

Pada penelitian Candra Sriretno (2001) belum disebutkan secara rinci 

bentuk partisipasi DU/DI dalam kegiatan magang tersebut. Oleh karena itu dalam 

tulisan ini peneliti bermaksud menjelaskan lebih rinci bentuk partisipasi Institusi 

Pasangan Pasaraya Sri Ratu (PSR) dalam kegiatan prakerin siswa SMK program 

studi Penjualan. 

 

1.2.   Fokus Masalah 

Penetapan fokus penelitian menurut Moleong (2006) dimaksudkan untuk 

(1) membatasi studi, dan (2) memenuhi kriteria memasukkan atau mengeluarkan 
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suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan penetapan fokus yang 

jelas dan mantap peneliti dapat membuat keputusan yang tepat data mana yang 

harus dikumpulkan dan data mana yang harus dibuang, walaupun data itu menarik 

namun tidak relevan. 

 Fokus penelitian dijabarkan lebih lanjut melalui pertanyaan berikut  ini. 

1.  Bagaimana partisipasi Pasaraya Sri Ratu dalam perencanaan program pelatihan 

prakerin 

2. Bagaimana partisipasi Pasaraya Sri Ratu dalam pelaksanaan program 

pelatihan prakerin 

3. Bagaimana partisipasi Pasaraya Sri Ratu dalam evaluasi/penilaian program 

prakerin 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bentuk partisipasi Pasaraya 

Sri Ratu dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi/penilaian kegiatan 

prakerin. Dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana perencanaan yang 

dibuat PSR dalam kegiatan prakerin siswa, mengenai kesepakatan kerjasama, 

persyaratan siswa,  pembekalan dan materi prakerin. Dalam penelitian ini juga 

akan diuraikan bagaimana pelaksanaan kegiatan prakerin tersebut; bagaimana 

waktu pembelajarannya, bagaimana sistem dan metode pembelajarannya, serta 

apa saja kegiatan yang dilakukan siswa, berikut sanksi dan reward. Selanjutnya  

juga akan diuraikan mengenai evaluasi yang dilakukan PSR dalam kegiatan 

prakerin. 



8 
 

 
 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik dari segi 

teoritis/pengembangan ilmu, maupun segi praktis. 

1.   Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan, dalam hal ini usaha untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan 

melalui pengembangan kurikulum Pendidikan Sistem Ganda. 

2.   Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi SMK, Depdiknas, 

dan Institusi Pasangan dalam  upaya memperbaiki pelaksanaan prakerin. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pendidikan Sebagai Suatu Sistem 

Sistem pendidikan di Indonesia menganut konsep pendidikan sepanjang 

hayat, yang berlangsung di keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga 

merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus sejak dari dalam kandungan 

sampai akhir hayat (Sri Retnoningsih Satmoko, 2000:68). Oleh karena itu 

pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan ini sangat besar dan sangat 

menentukan proses dan hasil pendidikan, sebab di dalam masyarakat banyak 

sekali terdapat nilai yang berharga untuk dimiliki oleh peserta didik, yaitu: 

1.1. Sosio Cultural 

Melalui pendidikan, masyarakat mengajarkan sikap-sikap dalam 

pergaulan hidup dan tata cara bertingkah laku dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

1.2. Sosio Religius 

Unsur  sosio  religius  dalam kehidupan sehari-hari memberikan 

pedoman bertindak bagi  masyarakat dalam berbagai bentuk cara 

bergaul, bernalar, sopan santun, bahkan cara pengambilan keputusan. 

1.3. Sosio-ilmiah-tehnologi 

Perkembangan ilmu dan tehnologi menyebabkan kehidupan manusia  

menjadi lebih baik, komunikasi lancar, produksi lebih berkualitas dan 

sebagainya, namun ada juga dampak negatifnya, yaitu berkurangnya 
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tenaga kerja karena diganti tenaga mesin hasil kemajuan ilmu 

tehnologi tersebut. 

1.4. Sosio-ekonomi 

Antara tingkat pendidikan dengan keadaan tingkat ekonomi 

mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan, makin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang makin tinggi pula penghasilannya. Walaupun 

tentu saja tidak semua orang mempunyai korelasi seperti itu, namun 

setidaknya memberikan motivasi untuk belajar lebih meningkat dan 

lebih baik. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa usaha pendidikan merupakan kegiatan 

yang komplek, meliputi berbagai komponen yang berkaitan secara fungsional satu 

sama lain. Untuk itu dapat dilakukan  pengkajian tentang pendidikan sebagai 

suatu sistem, dimana sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-

komponen yang satu sama lain saling berkaitan secara fungsional dalam rangka 

mencapai tujuan. 

Selanjutnya pendidikan sebagai suatu sistem dapat digambarkan 

sebagaimana gambar 2.1. sebagai berikut: 
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   Gambar 2.1. Pendidikan sebagai suatu sistem (di SMK) 

Keterangan : 

1. Raw input, adalah masukan yang berupa peserta didik. 

2. Instrumental input, adalah masukan yang berupa alat, yang meliputi 

tujuan pendidikan, kurikulum, fasilitas dan media pendidikan, system 

administrasi dan supervise, sistem penyampaian, tenaga pendidik, sistem 

evaluasi, serta bimbingan konseling. 

3. Environmental Input, merupakan masukan dari lingkungan yang berupa 

ekologi, masyarakat, dan keluarga. 

4. Proses Pendidikan, merupakan interaksi antara masukan mentah atau 

raw input dengan masukan alat. 

5. Output, berupa lulusan, yang siap terjun ke masyarakat. 

6. Balikan dari hasil/output pendidikan dapat diperoleh informasi sebagai 

bahan untuk mengadakan evaluasi terhadap kondisi raw input, 

instrumental input, dan lingkungan guna usaha perbaikan. 

7. Outcome, yaitu lulusan yang telah memiliki pengalaman kerja. 

Instrumental Input 

Raw Input Proses Pendidikan Output 

Environmental Input 

Balikan 

Out come 
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 Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu sistem, khususnya dalam 

rangka pemikiran yang mengarah pertimbangan-pertimbangan praktis, maka 

dalam usaha kependidikan perlu dilakukan pendekatan sistem, yang merupakan 

kegiatan perencanaan yang berorientasi pada tujuan (output oriented). Jika tujuan 

ini hendak dicapai secara optimal maka sarana pencapaiannya adalah usaha nyata 

kependidikan, perlu direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dinilai, dan 

ditindaklanjuti menurut suatu prosedur berdasarkan pendekatan sistem sehingga 

seluruh usaha dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2.2.  SMK Program Keahlian Penjualan   

Saat ini SMK menggunakan kurikulum 2006 yang dirancang dengan 

menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Akademik 

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang secara sadar 

dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah kurikulum. Adapun kaidah yang harus 

diikuti adalah: 

a. Kurikulum harus berisi rancangan pendidikan dan pelatihan yang 

menyeluruh dan terpadu 

b. Kurikulum harus mengandung komponen tujuan, isi atau materi, dan 

evaluasi yang dirancang menjadi satu kesatuan yang utuh 

c. Kurikulum harus jelas menunjukkan tujuan langsung (tersurat) dan tujuan 

tidak langsung (tersirat).  
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2. Pendekatan Kecakapan Hidup (Life skill) 

Isu yang mengemuka dewasa ini adalah adanya kesenjangan antara 

sekolah dengan kehidupan nyata di masyarakat. Apa yang dipelajari di sekolah 

merupakan hal lain yang terjadi di masyarakat, sehingga disinyalir seolah 

semakin menjauhkan peserta didik dengan dunia nyatanya di mana ia hidup 

dan bermasyarakat. Oleh karena itu agar peserta didik dapat mengenal dengan 

baik dunianya dan dapat hidup wajar di masyarakat perlu dibekali kecakapan 

hidup (life skill), yang meliputi kecakapan personal (personal skill), kecakapan 

sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), dan kecakapan 

vokasional (vocational skill) 

3. Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (competency bassed curriculum) 

Kompetensi mengandung makna kemampuan seseorang yang 

disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada 

pengakuan resmi atas kemampuan tersebut. 

Dalam lingkup pendidikan menengah kejuruan pengertian berbasis 

kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kurikulum berbasis kompetensi diartikan sebagai rancangan pendidikan 

dan pelatihan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi yang 

berlaku di tempat kerja. 

b. Substansi kompetensi memuat pernyataan pengetahuan (knowledge), 

ketrampilan (skill), dan sikap (attitude) 
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c. Isi atau materi kurikulum yang dirancang dengan pendekatan berbasis 

kompetensi diorganisasi dengan system modular (satuan utuh), ditata 

secara sekuensial dan sistematik. 

d. Ada korelasi langsung antara perjenjangan jabatan pekerjaan di dunia kerja 

dengan pertahapan pencapaian kompetensi di SMK. 

 
4. Pendekatan Kurikulum Berbasis Luas dan Mendasar (broad based 

curriculum) 
 
Kurikulum berbasis luas dan mendasar adalah rancangan pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan 

menguasai konsep, prinsip, dan keilmuan yang melandasi suatu bidang 

keahlian. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami dan 

menguasai “apa” (know what) dan “bagaimana” (know how), tetapi harus 

sampai kepada pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” (know why) 

dilakukan. Oleh karena itu pengembangan kurikulum tidak hanya diarahkan 

untuk penguasaan suatu kompetensi dalam arti sempit, tetapi juga diarahkan 

agar peserta didik dapat beradaptasi dan mengalihkan / transfer kompetensi, 

pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan lain yang dimiliki ke dalam situasi 

dan kondisi yang berbeda. 

5. Pendekatan Kurikulum Berbasis Produksi (Production Based Curriculum) 

Pembelajaran berbasis produksi (production based learning/training) 

adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi 

atau menggunakan proses produksi sebagai media pembelajaran. Pendekatan 

ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalkan peserta didik 
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dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan 

antara lain dengan cara: 

1. Di dunia industri, peserta didik mendapat pelatihan dan pengalaman nyata 

melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi sebagai media 

pendidikan. 

2. Di sekolah, peserta didik dilibatkan dalam proses produksi di unit produksi 

sekolah. 

3. Di sekolah, peserta didik berpraktek di ruang praktikum yang menerapkan 

mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana kerja seperti di industri. 

Pelatihan harus menghasilkn produk yang memenuhi standar industri dan 

layak jual. Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa SMK berorientasi 

pada dunia kerja, sehingga diutamakan relevansi antara pengalaman 

belajar dengan prospek dunia kerja, menekankan pada pengalaman belajar 

yang riil. 

Salah satu program keahlian yang ada pada SMK kelompok Bisnis 

adalah Manajemen Penjualan, dimana istilah penjualan ini merupakan 

komunikasi antara penjual dan pembeli melalui beberapa proses, dan 

merupakan salah satu bentuk pemasaran, yang membutuhkan keahlian 

tersendiri. 

Untuk menyediakan SDM penjualan yang berkualitas sesuai dengan 

tuntutan pasar kerja atau DU/DI, telah dirumuskan Standar Kompetensi 

Bidang  Penjualan, yang didasarkan pada kewenangan untuk melakukan 

pekerjaan penjualan sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang merupakan 
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standar ukuran pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan etika 

(abilities) untuk bidang-bidang profesi yang telah disepakati bersama 

masyarakat pendidikan industri, dan asosiasi profesi (Lembaga Tehnologi Fak. 

Tehnik UI, 2006:1-3) 

Adapun unit kompetensi yang direkomendasikan untuk SMK Program 

Keahlian Penjualan terlihat dalam tabel  2.1.  

 

Tabel 2.1. Daftar Unit Kompetensi SMK-Penjualan 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI UMUM 

JUDUL UNIT KOMPETENSI 

PDG.OO.01.03801 Mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan 
transaksi di lokasi penjualan 

KOMPETENSI INTI  

PDG.OO.02.028.01 Melakukan Negosiasi 

PDG.OO.02.029.01 Melakukan konfirmasi keputusan Pelanggan 

PDG.OO.02.034.01 Melakukan proses administrasi transaksi 

PDG.OO.02.036.01 Melakukan penyerahan dan pengiriman produk 

PDG.OO.02.037.01 Menagih pembayaran (hasil penjualan) 

PDG.OO.02.043.01 Menemukan peluang baru dari pelanggan  

KOMPETENSI PILIHAN 

PDG.OO.03.025.01 Menata produk 
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2.3.  Pendidikan Sistem Ganda 

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan menengah 

kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik. 

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan 

dengan lembaga pendidikan umum. Lembaga pendidikan kejuruan lebih 

menekankan pada usaha mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam 

bidang tertentu. Penekanan pada usaha mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

bekerja tentu berdampak pada perencanaan maupun pelaksanaan sistem 

pendidikan itu sendiri. Karena adanya penekanan pada kemampuan “dimensi 

kerja” maka proses pendidikan maupun pembelajaran pada pendidikan kejuruan 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan belajar di sekolah dan 

lingkungan belajar di luar sekolah, yang dikenal dengan istilah Pendidikan Sistem 

Ganda. 

Selanjutnya disebutkan dalam kurikulum SMK edisi 2004 bahwa PSG 

adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK 

dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP) mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan sertifikasi yang merupakan 

satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif 

pelaksanaan, seperti day release atau block release. Durasi pelatihan di DU/DI 

dilaksanakan selama 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun pada industri 

dalam dan atau luar negeri. Pola PSG yang diterapkan dalam proses 
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penyelenggaraan SMK dalam rangka lebih mendekatkan mutu lulusan dengan 

kemampuan yang diminta oleh DU/DI. 

PSG merupakan pola keunggulan yang dimiliki sekolah kejuruan di mana 

peserta didik dapat langsung belajar pada keadaan yang sebenarnya sehingga akan 

memberikan bekal ketrampilan yang laku di masyarakat, dan diharapkan peserta 

didik dapat menopang kehidupannya.  

Yang bertanggung jawab dalam kegiatan PSG adalah sekolah dalam hal 

mendukung agar siswa menguasai pengetahuan umum dan dasar-dasar kejuruan, 

dan institusi pasangan dalam hal ini DU/DI, untuk membentuk supaya siswa 

memiliki keahlian tertentu yang mengarah pada profesional sehingga tamatan 

SMK akan selalu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. 

Berdasarkan definisi mengenai Pendidikan Sistem Ganda, dapat 

disimpulkan bahwa komponen PSG antara lain: 

a.  Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang bertujuan membekali peserta 

didik dengan seperangkat pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 

ketrampilan (psikomotor), jadi tidak benar kalau ada pendapat yang 

menganggap bahwa pendidikan kejuruan hanya mementingkan ranah 

ketrampilan (motorik) belaka. Dalam pendidikan kejuruan ketiga ranah 

tersebut diusahakan ada keseimbangan sehingga peserta didik benar-benar 

menjadi insan yang komprehensif.  

b. Pendidikan kejuruan tidak bertujuan menghasilkan lulusan yang siap pakai 

karena pendidikan kejuruan tidak membekali lulusannya dengan 

seperangkat pengetahuan yang terlalu spesifik. 
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c. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mengembangkan profesi yang ada 

pada diri anak didik. Hal ini berarti dalam pendidikan kejuruan para siswa 

lebih diutamakan pemberian pengetahuan yang bersifat dasar saja. 

d. Pendidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mampu 

memasuki lapangan kerja, dapat mengembangkan diri dalam pekerjaan 

dan dapat menjadi tenaga kerja yang profesional. Dengan demikian para 

peserta didik diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan-

pengetahuan dasar yang telah dipelajarinya di bangku sekolah, sehingga 

dapat menjadi pekerja yang produktif dan dapat beradaptasi dengan segera 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

1.  Tujuan PSG 

Pada dasarnya tujuan pokok pelaksanaan PSG adalah meningkatkan 

kualitas lulusan lembaga pendidikan kejuruan. Seorang lulusan lembaga 

pendidikan kejuruan yang berkualitas, lebih mengacu pada dimilikinya 

kemampuan atau ketrampilan kerja oleh para lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan DU/DI. 

Soewarni (1993), Sulaiman (1993), dan Depdikbud (1994) menyatakan 

bahwa penyelenggaraan PSG bertujuan : 

a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional dengan 

tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan kerja. 

b. Memperkokoh “link and match” antara sekolah dan DU/DI 
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c. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas dan profesional 

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan 

 

2.  Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar dalam PSG di SMK 

Pada PSG di SMK, kegiatan belajar mengajar dikelola sekolah dan 

institusi pasangan dalam hal ini DU/DI, karena kenyataannya siswa melaksanakan 

kegiatan belajar/pelatihan disekolah sebagai dasar untuk melaksanakan praktek di 

DU/DI sebagai Institusi Pasangan. 

Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sistem 

ganda. Pertama berkaitan dengan strategi pengorganisasian isi pembelajaran. 

Dalam pendidikan sistem ganda kejuruan, pemilihan isi pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia industri. 

Dengan demikian untuk menentukan isi pembelajaran yang betul-betul sesuai 

dengan kebutuhan, maka perlu kerja sama antara sekolah dan industri. 

Yang kedua, dalam pendidikan sistem ganda, media sangat memegang 

peranan penting dimana media ikut dipakai untuk menopang penjelasan verbal. Di 

samping itu, interaksi media dengan siswa sangat penting deperhatikan dalam 

PSG, karena dengan adanya media siswa memiliki gambaran yang lebih 

memudahkan proses pembelajaran. Sedangkan struktur belajar mengajar mengacu 

pada kapan siswa belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan 
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ataukah mandiri, sehingga siswa betul-betul mendapat pengalaman kerja yang 

optimal. 

Masalah ketiga yang diperhatikan dalam strategi penyampaian adalah 

pengelolaan pembelajaran sistem ganda. 

Dalam mengelola KBM terdapat prinsip: 

a. Ada keterkaitan antara apa yang dilakukan di sekolah dan apa yang dilakukan 

di institusi pasangan sebagai rangkaian utuh untuk mencapai kompetensi 

lulusan. 

b. Praktek keahlian di institusi pasangan merupakan proses belajar yang utuh, 

bermakna, dan sarat nilai untuk mencapai kompetensi lulusan. 

c. Ada kesinambungan proses belajar dengan waktu yang sesuai dalam mencapai 

tingkat kompetensi yang dibutuhkan. 

d. Berorientasi kepada produk dalam mencapai kompetensi lulusan secara 

optimal. 

Dalam usaha menghasilkan lulusan, lembaga-lembaga pendidikan 

kejuruan seperti yang dipersyaratkan pada standar profesi yang telah ditetapkan 

harus dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan dengan ukuran isi, 

waktu, dan metode tertentu. Isi pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan apa 

saja yang harus diajarkan pada siswa agar memiliki kemampuan seperti yang 

dituntut dalam standar suatu profesi. Waktu berkaitan dengan berapa lama 

pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan, agar siswa betul-betul mampu 

menguasai isi pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan. Sedangkan metode 



22 
 

 
 

berkaitan dengan bagaimana strategi atau cara mengajarkan isi pendidikan dan 

pelatihan tersebut agar mudah dikuasai siswa. 

Bentuk-bentuk pembelajaran dalam pendidikan sistem ganda dibedakan 

menjadi tiga), yaitu darmawisata, widyawisata ke pabrik, dan praktikum (Nolker 

& Schoenfeldt, 1993). Bentuk darmawisata dimaksudkan untuk memberikan 

orientasi mengenai satu cabang industri, widyawisata ke industri berfungsi 

memberi wawasan mengenai realitas pabrik yang komplek dan waktunya lebih 

lama dari darmawisata, sedangkan praktikum atau yang sering disebut praktek 

kerja industri (prakerin) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

berupa praktek langsung pada dunia kerja yang nyata, dan waktunya beragam; ada 

sekolah yang melaksanakan dua-tiga bulan, ada juga yang satu-dua semester,  

tergantung kebutuhannya. Dari ketiga bentuk pembelajaran tersebut, bentuk 

praktek kerja industri merupakan bentuk belajar yang paling bermanfaat untuk 

membentuk ketrampilan peserta didik. Oleh karena itu bentuk prakerin paling 

banyak digunakan. 

 

2.4. Praktek Kerja Industri (Prakerin) 

 Praktek kerja industri (Prakerin) sebagai bagian dari PSG yang 

pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara pihak sekolah dan dunia industri, 

maka keterlibatan secara aktif kedua belah pihak sangat menentukan keberhasilan 

pelaksanaan program. Pihak sekolah harus mampu mengantisipasi dan 

menggunakan dunia kerja sebagai pijakan dalam menentukan program kurikulum 

atau pembelajaran di sekolah. Demikian pula pihak industri yang lebih 
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menekankan pada aspek produksi yang berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi, 

harus mampu menjalankan misi pendidikan khususnya misi pembelajaran. Untuk 

itu dibutuhkan adanya kerja sama semua pihak sebagaimana tersebut di bawah ini: 

a. Guru dan instruktur 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap program pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah, sedangkan di industri pembelajaran praktek 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab instruktur. Sebagai tenaga pengajar 

praktek, instruktur seyogyanya memahami dan mampu mempraktekkan 

metode-metode pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran praktek di 

industri. Dengan demikian pembelajaran prakerin betul-betul dapat 

meningkatkan kualitas kemampuan kerja siswa. 

b. Siswa  

Siswa dalam hal ini adalah peserta prakerin. Biasanya peserta prakerin adalah 

siswa kelas II yang telah menerima pelajaran baik teori maupun praktek 

sebagai bekal sebelum terjun praktek di DU/DI 

c. Alat dan bahan 

      Alat dan bahan digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah disediakan 

oleh pihak sekolah, sedangkan yang digunakan untuk pembelajaran dan 

pelatihan di DU/DI disediakan oleh instansi pasangan. 

d. Materi  

      Materi pembelajaran di sekolah lebih ditekankan pada pembelajaran teori-teori 

kejuruan, sedangkan materi di industri lebih ditekankan pada praktek kerja, 

tetapi berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari di sekolah. Dengan 
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demikian sekolah harus mampu menggunakan dunia kerja sebagai pijakan 

dalam perencanaan kurikulumnya, sehingga ada kaitan antara apa yang 

diajarkan di sekolah dengan apa yang dipelajari di DU/DI. 

e. Waktu 

Ada sekolah yang menggunakan sistem blok dan ada yang menggunakan 

sistem biasa. Pada umumnya di Indonesia pengaturan pembelajaran teori dan 

praktek tidak menggunakan sistem blok sebagaimana sekolah-sekolah di 

negara-negara Barat ataupun Eropa. Menurut Nolker (1983) mengenai panjang 

waktu masing-masing blok terdapat pengalaman yang berbeda-beda, 

karenanya tidak ada kesepakatan tentang panjang waktu yang paling 

menguntungkan bagi proses belajar. 

f. Administrasi 

Yang dimaksud administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari perekaman 

(kegiatan pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman narasi) sampai 

dengan pendokumentasian (klasifikasi, pengkodean, dan penyimpanan) yang 

memuat semua komponen pendidikan yang menjadi program prakerin yang 

diselenggarakan bersama antara sekolah dengan institusi pasangannya. 

g. Pembiayaan 

Mengingat pendidikan sistem ganda kejuruan memerlukan biaya yang sangat 

besar, maka masalah pendanaan ini harus dipikirkan untuk pemecahannya. 

Mengacu pada UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

maka pengadaan dan pendayagunaan sumber dana pendidikan ditanggung 

oleh oleh pemerintah, masyarakat dan/atau orang tua siswa. 
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Dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran prakerin, pihak sekolah dan 

institusi pasangan harus saling bekerja sama mulai tahap perencanaan, 

pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pendidikan sistem ganda. Adapun 

pelaksanaan pembelajaran prakerin adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan 

tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, 

karena perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi manajemen 

lainnya. Menurut T. Hani Handoko (1985:77) perencanaan adalah pemilihan 

sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang harus dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan oleh siapa. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Laird (1983) dalam tulisan Made Wena, 

bahwa agar praktek industri dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

maka perencanaan pembelajarannya harus dirancang secara sistematis. 

Menurut Butler (1979) pada umumnya langkah-langkah perencanaan   

pembelajaran praktek industri meliputi: 

-    perumusan tujuan pembelajaran praktek industri  

-    penentuan isi pembelajaran praktek industri 

-    perumusan penentuan prosedur kerja sama 

-    merancang masalah yang berkaitan dengan administrasi 

-    merancang penempatan kerja 

-    menentukan alokasi waktu 

-    merumuskan deskripsi dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat 
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-     merumuskan strategi evaluasi praktek industri 

Pada dasarnya setiap sekolah kejuruan harus menjalin kerja sama dengan 

dunia usaha/industri, sejalan dengan Peraturan pemerintah RI No.29/1990 

tentang Pendidikan Menengah, yang menyebutkan bahwa pendidikan sekolah 

kejuruan harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja 

dan dukungan masyarakat termasuk DU/DI (pasal 7). Guna terwujudnya 

kerjasama itu, maka sekolah kejuruan harus aktif menjalin kerjasama dengan 

DU/DI, dimana kerja sama tersebut harus bersifat simbiose mutualistis, atau 

saling menguntungkan kedua pihak. 

Menurut Made Wena (1996:226) beberapa langkah yang harus dilakukan 

oleh sekolah dalam usaha menjalin kerjasama tersebut antara lain: 

-   Memilih DU/DI sebagai  mitra  kerja  yang  tepat  untuk  belajar  sesuai 

program studi siswa, yang memungkinkan siswa untuk melakukan praktek 

secara lengkap. 

-  Mendatangi DU/DI yang bersangkutan untuk menjelaskan tujuan dan 

bentuk kerjasama, waktu pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab 

masingmasing pihak, dan sebagainya dalam bentuk proposal lengkap 

sehingga DU/DI bisa memahami lebih jauh tujuan kerjasama yang akan 

dijalin. 

-   Membuat perjanjian kerjasama yang memuat hal-hal yang tertera dalam 

proposal kerjasama. 

-    Merealisasikan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan nyata. 
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Mengingat pelaksanaan pendidikan sistem ganda pada pendidikan 

kejuruan melibatkan pihak industri yang sacara struktural berbeda, maka perlu 

adanya perjanjian kerjasama yang bersifat formal antara keduanya. Menurut 

Munch (1983) dokumen kerjasama setidaknya memuat a) jenis dan organisasi 

pendidikan sistem ganda seperti waktu, materi, dan tujuan, b) lama pendidikan 

sistem ganda, c) jadwal harian, dan d) sistem pengupahan. Masalah penting 

yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama ini adalah bagaimana  

agar kerjasama ini benar-benar bermanfaat bagi kedua pihak. 

                                                                                                                                                 

2. Pelaksanaan  

Proses pelaksanaan prakerin yang dilakukan siswa di DU/DI harus tetap 

mengacu pada desain pembelajaran yang telah ditetapkan. Di samping itu 

pelaksanaan praktek industri dapat berupa “day release” atau “block release” 

atau kombinasi keduanya (Soewarni,1993). Dalam penyelenggaraan “day 

release” waktu belajar dalam satu minggu digunakan waktu beberapa hari 

belajar di sekolah dan beberapa hari di DU/DI, tergantung kesepakatan antara 

pihak sekolah dengan DU/DI. Sedangkan dalam “block release” waktu 

belajar dibagi dalam hitungan bulan atau semester, dalam arti proses belajar 

dilakukan di sekolah beberapa bulan atau semester secara terus-menerus, 

kemudian bulan atau semester berikutnya di DU/DI. 

Dalam praktek pelaksanaan prakerin terdapat beberapa masalah 

mengenai bagaimana perbandingan waktu belajar di sekolah dan waktu belajar 

di DU/DI. Menurut Nolker (1993) tidak ada data ilmiah yang tepat mengenai 
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perbandingan antara pembelajaran teori di sekolah dan pembelajaran praktek 

di DU/DI yang akan memberi hasil yang terbaik. Begitu pula pengetahuan saat 

ini belum mampu menetapkan dengan tepat urutan-urutan serta koordinasi 

teori dan praktek dalam kurikulum. Hanya saja dalam kurikulum SMK edisi 

2006 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan prakerin minimal adalah empat 

bulan. 

Mengingat prakerin adalah program bersama antara pihak sekolah dan 

DU/DI, maka penyampaian materi harus saling terkait, dalam arti pengajaran 

teori maupun praktek dasar di sekolah harus saling terkait dengan 

pembelajaran praktek di industri, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran pada pendidikan kejuruan. 

Bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran praktek di 

industri ada beberapa hal    yang harus di perhatikan antara lain: 

a. Pengajaran praktek harus tetap berpijak pada pembelajaran teori di sekolah 

dan perkembangan jenis pekerjaan di DU/DI. 

b. Pengajaran praktek harus diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik 

mendapat pengalaman kerja secara lengkap. 

c. Pengajaran praktek harus diatur mulai dari praktek yang bersifat sederhana 

menuju praktek yang bersifat lebih kompleks. Langkah-langkah kerja yang 

bersifat prosedural harus diajarkan secara bertahap, sehingga benar-benar 

mengerti dan dapat mempraktekkannya pada setiap tahap secara benar. 

d. Dalam pembelajaran prakerin siswa tidak semata-mata belajar ketrampilan 

kerja yang bersifat motorik saja, tetapi juga bersifat kognitif dan afektif. 
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e. Harus ada petunjuk kerja praktek yang bersifat sederhana dan mudah 

dipahami yang dapat memberi arah pada siswa tentang hal-hal yang harus 

dilakukannya 

 

3.   Evaluasi/Penilaian 

Kegiatan evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap 

kegiatan pendidikan.Guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan 

pembelajaran prakerin dan sejauh mana siswa mampu menyerap ketrampilan 

kerja yng diberikan, perlu diadakan evaluasi program prakerin. Secara 

sederhana penilaian atau evaluasi bisa digambarkan sebagai suatu proses,di 

mana kita mempertimbangkan suatu barang atau gejala dengan 

mempergunakan patokan-patokan tertentu, patokan-patokan mana 

mengandung pebgertian baik-tidak baik, memadai-tidak memadai, memenuhi 

syarat-tidak memenuhi syarat dan sebagainya, dengan kata lain kita 

mengadakan “Value Judgement” (Joni, 1984:7). Karena prakerin merupakan 

program bersama antara sekolah dengan pihak DU/DI, maka masalah evaluasi 

dalam prakerin perlu dibicarakan bersama. Namun demikian pelaksanaan 

evaluasi terhadap proses belajar siswa di DU/DI sepenuhnya harus dilakukan 

pleh pihak DU/DI (Made Wena, 1996:231).  

Secara garis besar Groundlund (1981:12) mengatakan bahwa evaluasi 

bisa dinmanfaatkan: 

1. Untuk memberikan laporan kepada orang tua siswa tentang kemajuan 

belajar anaknya. 
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2. Untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan pada siswa. 

3. Untuk keperluan administrasi sekolah. 

4. Untuk keperluan riset dan penelitian. 

Dalam kegiatan prakerin ini evaluasi selain untuk memberikan laporan 

kepada orang tua siswa tentang kemajuan belajar selama mengikuti prakerin, 

juga untuk keperluan administrasi sekolah. Agar proses evaluasi siswa 

prakerin dapat dilaksanakan sesuai prosedur evaluasi, maka kegiatan evaluasi 

tersebut perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sistematis. 

3.1. Perencanaan Evaluasi 

Perencanaan evaluasi dilakukan bersama-sama antara pihak 

sekolah dengan DU/DI. Menurut Made Wena (1996) tahap perencanaan 

evaluasi menyangkut metode evaluasi, instrument evaluasi, dan cara 

menetapkan kriteria evaluasi.  

Metode evaluasi menurut Nurkancana dan Sumartana (1986:24) 

ada dua yaitu metode tes dan metode observasi. Untuk mengetahui 

kemampuan belajar siswa selama mengikuti prakerin metoda yang tepat 

digunakan adalah metode observasi dengan alat atau instrument berupa 

lembar pengamatan yang secara garis besar berisi tentang aspek-aspek 

yang akan dievaluasi dan nilai yang diperoleh siswa dirumuskan dengan 

jelas penskorannya. Secara umum pemberian skor pada setiap aspek 

yang akan dinilai ditentukan atas dasar skor maksimum dan minimum, 

skor waktu, serta penentuan skor akhir pekerjaan.. Misalnya kompetensi 

pembungkusan parcel didasarkan pada aspek kerapian, keindahan, 
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kesesuaian tema, keserasian warna, dan skor waktu pembungkusan itu 

sendiri. Adalah sangat tidak mungkin menggunakan tes tertulis untuk 

mengetahui kemajuan belajar siswa dalam pembelajaran praktek.  

Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan observasi, kapan, 

dan berapa kali observasi akan dilakukan. 

3.2.  Pelaksanaan Evaluasi 

Dalam pembelajaran prakerin, yang harus melakukan evaluasi 

adalah pihak DU/DI melalui  instruktur yang membimbing siswa selam 

berada di DU/DI. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan 

jenis-jenis ketrampilan yang dipelajari siswa. Dengan demikian setiap 

jenis ketrampilan harus ada lembar observasinya, sehingga kemajuan 

belajar siswa dapat diketahui secara menyeluruh. Di samping 

mengevaluasi ketrampilan yang harus dikuasai siswa, masalah 

keselamatan kerja,etos kerja siswa, hubungan sosial siswa dengan 

karyawan dievalusi juga. 

3.3.  Analisis Hasil Evaluasi 

Di samping untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, hasil 

evaluasi dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 

Selain itu instruktur DU/DI harus bisa menggunakan evaluasi belajar 

siswa sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran prakerin. 

Misalnya kalau hasil belajar siswa rendah dalam arti tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai sebagaimana 

mestinya, maka instruktur harus mampu melihat sebab-sebab kegagalan 
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belajar siswa. Kalau kelemahan-kelemahan proses pembelajaran telah 

ditemukan, maka akan dengan mudah dilakukan perbaikan. 

 

 Partisipasi Institusi Pasangan 

1.  Partisipasi 

 Pengertian partisipasi menurut Faqence (1977:19) adalah 

keterlibatan nyata dalam perencanaan dan penyampaian kebijaksanaan. 

2. Institusi Pasangan 

Institusi pasangan adalah DU/DI yang telah mengadakan 

kesepakatan dengan Sekolah Menengah Kejuruan baik lisan maupun 

tertulis untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda 

(aktivitas pekerjaannya sesuai dengan program keahlian). 

 Peranan Institusi Pasangan adalah sebagai mitra penyelenggaraan 

pendidikan dengan pihak sekolah dalam upaya peningkatan mutu 

kualitas tamatan yang professional sesuai dengan tuntutan lapangan 

kerja. 

Adapun fungsi Institusi Pasangan adalah: 

a. Perumusan bersama tentang pola /system penerimaan siswa baru 

b. Penyusunan kurikulum/syllabus (sinkronisasi) 

c. Pengaturan bersama keterlaksanaan prakerin 

d. Uji kompetensi dan sertifikasi 

e. Evaluator pelaksanaan PSG 
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3. Partisipasi Institusi Pasangan 

Guna menghasilkan program pendidikan yang betul-betul terkait 

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu dijabarkan kebijakan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan kurikulum suatu program pendidikan kejuruan 

yang berpijak pada kebutuhan dunia industri dengan tidak 

mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

b. Merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang mampu 

menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan dunia usaha/dunia 

industri. 

c. Menyediakan sumber belajar sebagai perangkat penting untuk 

mendukung kurikulum dan program pembelajaran yang ada. 

Untuk merealisasikan hal-hal diatas maka dibutuhkan kerjasama 

antara institusi pasangan dengan pihak sekolah, sehingga sinkronisasi 

antara pengguna dan penyedia lulusan dapat diwujudkan. 

Salah satu bentuk pendidikan sistem ganda yang telah diuraikan 

sebelumnya adalah kegiatan Prakerin, di mana selama waktu tertentu 

siswa SMK melakukan magang di DU/DI. Untuk terlaksananya kegiatan 

Prakerin ini dibutuhkan adanya kerjasama antar kedua belah pihak dalam 

hal ini adanya partisipasi dari pihak institusi pasangan dalam kegiatan 

prakerin, yang berupa perencanaan kegiatan pembelajaran/pelatihan di 

DU/DI, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di DU/DI, serta evaluasi 

kegiatan pembelajaran di DU/DI. 
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Partisipasi/keterlibatan Institusi Pasangan hendaknya secara 

integrative atau menyeluruh, yaitu dengan melibatkan DU/DI dan 

keseluruhan tahapan pendidikan. Tahapan tersebut dimulai dari 

perencanaan dan pengembangan kurikulum, penyediaan biaya, 

penyediaan sarana/prasarana, proses pendidikan, ujian dan penilaian, 

sampai dengan penamatan lulusan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena, sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena meneliti gejala, 

informasi, atau keterangan hasil pengamatan selama proses penelitian mengenai 

“Partisipasi Pasaraya Sri Ratu Pemuda Semarang dalam kegiatan Prakerin Siswa 

SMK Program Keahlian Penjualan”. 

Alasan lain pemilihan penelitian kualitatif didasarkan pada pertimbangan 

bahwa penelitian ini dilakukan melalui kajian atau telaah terhadap perilaku para 

pelaku yang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ciri penelitian kualitatif 

yang antara lain mempunyai natural setting, peneliti sebagai instrument utama, 

bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau uraian yang 

mengutamakan data langsung, partisipasi tanpa mengganggu dan analisis secara 

induktif dilakukan secara terus menerus sejak memasuki lapangan. 

 

3.2. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, Menurut 

Bogdan & Biklen (1982) rancangan studi kasus  paling baik disajikan dalam 

bentuk cerobong. Bentuk cerobong ini merupakan langkah yang sistematis, 

berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan mendalam, kemudian berlanjut 
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dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang menyempit dan mengarah 

pada suatu topic tertentu. 

Bentuk cerobong dikatakan sistematis karena pada mulanya peneliti 

menjajagi tempat dan orang yang dapat dijadikan sumber data atau subyek 

penelitian, mencari lokasi yang dipandang sesuai dengan maksud dan tujuan 

pengkajian, dan selanjutnya mengembangkan jaringan yang lebih luas untuk 

menemukan sumber data. 

 

3.3. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan sangat diutamakan dalam 

penelitian kualitatif, karena peneliti merupakan instrument penelitian utama yang 

harus hadir di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam situasi 

yang sesungguhnya (Moleong, 2006). Selain itu peneliti kualitatif harus 

menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, 

penganalisis data, penafsir data, sekaligus pelapor hasil penelitian 

(Moleong,2006). Karena itu peneliti harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

dapat menjaring data sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang 

terkumpul benar-benar relevan dan terjaga keabsahannya. Peneliti harus bersikap 

hati-hati terutama terhadap informan kunci agar tercipta suasana yang mendukung 

keberhasilan dalam pengumpulan data. 

Peneliti sebagai instrument penelitian harus mampu menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hubungan baik antara peneliti dengan 

subyek penelitian sebelum, selama dan sesudah memasuki latar merupakan kunci 
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utama keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin 

kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan 

membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat 

diperoleh dengan mudah dan lengkap. 

Sebagai instrumen penelitian, peneliti harus memandang masalah aktual di 

lapangan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari kasus-kasus yang terjadi. Data 

yang telah terkumpul pada saat tertentu perlu segera dianalisis agar dapat 

membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan  kasus-kasus yang terjadi 

untuk dibuat ihtisarnya sehingga dapat segera dipahami secara baik.  Untuk itu 

peneliti benar-benar berada di lapangan untuk meneliti dan mendapatkan  sumber 

data yang akurat. 

 

3.4.   Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai 

dengan fokus penelitian, yaitu tentang partisipasi Pasaraya Sri Ratu Semarang 

sebagai Institusi Pasangan dalam kegiatan Prakerin Siswa SMK program studi 

Penjualan. Dalam penelitian ini data dibedakan menjadi dua jenis, data primer dan 

data sekunder (Moleong, 2006). Data primer diperoleh dalam bentuk verbal, yaitu 

kata-kata atau ucapan lesan dan perilaku dari subyek/informan. Sedangkan data 

sekunder berupa dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap 

data primer. Karakteristik data sekunder berupa tulisan, rekaman, gambar atau 

foto-foto. 
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Sedangkan menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Moleong 

(2006), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

1. Kata-kata dan tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan 

prakerin di PSR, misalnya koordinator prakerin dalam hal ini Ass. Store 

Manager, supervisor HRD, atau para pembimbing yang diamati atau 

diwawancarai dalam hal ini merupakan sumber data utama, yang dicatat 

melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman audio tape, dan pengambilan 

foto-foto kegiatan siswa prakerin. Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Jika peneliti menjadi pengamat 

berperan serta pada suatu latar penelitian tertentu, kegiatan tersebut akan dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya tergantung pada suasana dan keadaan yang 

dihadapi. Pada dasarnya ketiga kegiatan tersebut pada penelitian kualitatif 

dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu 

informasi yang dibutuhkan. 

Penelitian ini dilakukan secara sadar dan terarah karena memang 

direncanakan, dan dari beberapa informasi yang tersedia tidak seluruhnya 

akan digali oleh peneliti. Senantiasa bertujuan karena peneliti memiliki 

seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan dicapai untuk memecahkan 

sejumlah masalah penelitian. 
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2. Sumber Tertulis 

Dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dalam hal ini bersumber dari arsip tentang prakerin yang dimiliki PSR sendiri 

maupun yang berasal dari SMK 2 Semarang, dokumen milik siswa, dan 

dokumen resmi lain yang mendukung dan ada kaitannya dengan pelaksanaan 

prakerin di PSR. 

3. Foto 

Saat ini foto banyak dipakai sebagi alat untuk keperluan penelitian 

kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan 

data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah 

segi-segi subyektif dan hasilnya dianalisis secara induktif. Ada dua kategori 

foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian, yaitu foto yang dihasilkan 

oleh orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri 

(Bogdan&Biklen, 1982:102) 

Dalam penelitian ini peneliti membuat foto-foto yang menggambarkan 

kegiatan siswa selama prakerin, yang sengaja peneliti ambil tanpa 

sepengetahuan siswa untuk menggambarkan kegiatan yang sebenarnya, dalam 

arti tidak direkayasa.  

Dalam penelitian ini informan sebagai sumber data ditetapkan 

dengan tehnik purposif artinya peneliti memilih sumber/informan yang 

dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap 

dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Adapun informan sebagai 
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sumber data dalam penelitian ini adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 

3.1. berikut: 

          Tabel 3.1. Data Informan 

 

No.    Nama Informan                         Kode                   Jabatan 

1.      Albertus Bramasto                     AH                As. HRD 

2.      Sony Darto, SH                         SHRD            Supervisor HRD 

3.      Suparlan, S.Pd,MM.                  ASM              As. Store Manager 

4.      Endah Widiyati                          P.1                 Pembimbing Lt.I 

5.      Ana Suciharni                            P.2                 Pembimbing lt. V 

6.      Abrina                                        S.1                 Siswa kelas III Pj 2 

7.      Devi Disetyani                           S.2                 Siswa kelas II Pj 2 

8.      Drs. Sutikno Prawoto                G.1                 Guru Pembimbing 

9.      Ganjar Triadi Budi K, S.Pd       G.2                 Guru Pembimbing 

 

3.5.   Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tehnik, 

yaitu pengamatan berpartisipasi (participation observation), wawancara, studi 

dokumentasi, dan triangulasi (Sugiono,2005) 

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut 

a. observasi 

Tehnik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi 

yang terjadi di lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi 

selama penelitian. Peran peneliti adalah mengobservasi keadaan prakerin yang 

berlangsung di PSR kemudian mencatat pada buku harian penelitian. 



41 
 

 
 

Tehnik yang digunakan adalah observasi tak terstruktur dalam suasana 

alamiah dan pada tahap awal penelitian lebih bersifat tertutup agar subyek 

tidak tahu bahwa kegiatannya diamati, dengan tujuan agar subyek yang 

diamati tetap melaksanakan aktivitas, bertindak wajar, dan tidak dibuat-buat 

Peneliti mengobservasi keadaan yang yang ada di setiap lantai di PSR 

kemudian mencatatnya dalam catatan lapangan , merekam ucapan ataupun 

kegiatan dengan menggunakan tape recorder, tanpa lupa mencantumkan hari, 

tanggal, dan jam saat observasi berlangsung. Selanjutnya data hasil 

pengamatan dipindahkan ke lembar catatan pengamatan lapangan.  

Untuk kegiatan observasi ini peneliti menggunakan pedoman observasi 

sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. berikut ini. 

               Tabel 3.2. Data Observasi/pengamatan 

 

Masalah  Penelitian       Kegiatan yang diamati                 Kode 

                Perencanaan  prakerin        Kesepakatan penelitian         Obs/Per/F1.1 

                                      Penyerahan siswa                   Obs/Per/F1.2 

                             Pembekalan                            Obs/ Per/F1.3 

                Pelaksanaan prakerin         Kegiatan siswa di PSR           Obs/Pel/F2.1 

                                      Absensi siswa prakerin          Obs/Pel/F2.2 

                Evaluasi prakerin               Evaluasi/Ujian TA                  Obs/Ev/F3 
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 b.  Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai (Moleong, 

2006). Wawancara bertujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi 

tentang pengakuan, keseriusan, dan sebagainya (Sonhaji,1984) 

Peneliti berusaha memperoleh informasi dengan bertatap muka secara 

langsung dan berdialog dengan subyek/informasi serta mendengar suara 

mereka secara langsung sehingga diperoleh data mengenai kegiatan prakerin 

secara mendalam, jelas dan mantap. Agar materi wawancara terarah, peneliti 

menggunakan pedoman wawancara terbuka, di mana peneliti berharap para 

subyek akan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, dan mengetahui pula 

apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. 

Wawancara yang peneliti lakukan terdiri dari empat tahap. Pada tahap 

pertama peneliti menentukan siapa saja orang yang akan peneliti wawancarai. 

Informan kunci dalam hal ini adalah Asisten Manager HRD yang kemudian 

mengarahkan siapa saja yang bisa peneliti gunakan sebagai informan. 

Persiapan wawancara merupakan tahap kedua, di mana peneliti harus 

mempersiapkan daftar pertanyaan sementara tentang hal-hal pokok yang 

hendak diungkap melalui wawancara berdasar fokus penelitian. Selanjutnya 

sebagai tahap ketiga peneliti mengadakan wawancara dan memelihara agar 

wawancara produktif. Wawacara dilakukan dalam suasana santai mamun 

terarah agar informan merasa bebas dalam menyampaikan informasi. 
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Setelah peneliti mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan, 

sebagai tahap keempat peneliti menghentikan wawancara. Namun peneliti 

berusaha merangkum dan mengecek kembali kepada informan mengenai apa 

yang telah disampaikan, barangkali informan ingin menambah atau meralat 

informasi yang telah disampaikan sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan wawancara, awalnya peneliti mendatangi Asisten 

Manajer HRD, yang pada akhir percakapan beliau kemudian 

merekomendasikan kepada peneliti supaya menghubungi stafnya, yaitu 

Supervisor HRD yang kebetulan banyak mengurusi siswa prakerin sebagai 

bagian dari karyawan, dan Asisten Store Manager yang menjadi koordinator 

siswa prakerin di PSR. Untuk pembimbing siswa dari PSR, ditunjuk asisten 

supervisor lantai I yang merupakan salah satu dari delapan orang asesor uji 

kompetensi yang dimiliki PSR, dan asisten. Supervisor lantai V. 

Untuk kegiatan wawancara ini peneliti membuat pedoman wawancara 

sebagaimana tercantum pada tabel 3.3. 
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 Tabel 3.3. Data wawancara  

 

Masalah  Penelitian                Informan                        Kode 
 
Perencanaan Prakerin          Supervisor  HRD         W/SHRD/F1 
                                            As. Store Manajer        W/ASM/F1 
                                            Pembimbing Lt I          W/PL1/F1 
                                            Pembimbing Lt.V         W/PL5/F1 
                                            Guru Pembimbing1       W/GP.1/F1 
                                            Guru Pembimbing 2      W/GP.2/F1 
 
Pelaksanaan  Prakerin          Supervisor HRD          W/SHRD/F2 
                                             As. Store Manajer        W/ASM/F2 
                                             Pembimbing Lt 1         W/PL1/F2 
                                             Pembimbing Lt V        W/PL5/F2 
                                             Guru Pembimbing 1     W/GP.1/F2 
                                              Siswa                           W/S/F2 
 
Evaluasi Prakerin                 Supervisor HRD          W/SHRD/F3 
                                             As. Store Manajer        W/ASM/F3 
                                             Pembimbing Lt 1          W/PL1/F3 
                                             Pembimbing Lt V         W/PL5/F3 
                                             Guru Pembimbing 1      W/GP.1/F3 
                                             Siswa                             W/S/F3 
 

 

Wawancara dilakukan di PSR dengan menggunakan perekam data berupa 

buku catatan lapangan, dilengkapi dengan tape recorder  (bila informan 

bersedia direkam), dan kamera, yang selanjutnya peneliti tuang dalam 

transkrip wawancara. 

 c.  Studi Dokumentasi 

Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini antara lain dokumen dari 

PSR, siswa, maupun dari sekolah yang meliputi kesepakatan kerjasama 

(MoU), materi pembekalan, daftar nama siswa, jurnal harian siswa, lembar 

evaluasi/ujian TA, dan dokumen lain yang relevan. 
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Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diberi kode untuk 

memudahkan pembuatan laporan penelitian. Dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Data dokumen 

 

           . Masalah  Penelitian               Dokumen                                   Kode 

             

            Perencanaan prakerin     Kesepakatan kerjasama                   Dok.1.Per                                     

                              Penarikan/Penyerahansiswa            Dok.2.Per                                     

                              Daftar nama siswa prakerin             Dok.3.Per 

                              Materi pembekalan                          Dok.4.Per 

  

            Pelaksanaan prakerin     Jurnal siswa (lembar kegiatan)        Dok.5.Pel 

                                        

Evaluasi prakerin            Format penilaian TA                      Dok.6.Ev 

 

 

3.6. Tehnik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi 

harus dianalisis untuk menemukan makna yang dapat diangkat sebagai teori atau 

menguji suatu teori yang masih berlaku. Untuk menganalisa data dilakukan 

dengan 3 alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman dalam terjemahan 

Rohendi,1992): 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
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mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan akhir dan diverifikasikan.  Proses ini berlangsung terus menerus 

selama penelitian berlangsung. 

 Pada mulanya data yang peneliti peroleh di lapangan diidentifikasikan 

adanya satuan yaitu bagian terkecil yang dikemukakan dalam data yang 

memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Dalam 

satu sesi wawancara dengan informan, hasilnya dipilah-pilah, mana yang 

termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun penilaian. Demikian 

seterusnya sampai semua data tereduksi. 

Selanjutnya dilakukan pengkodean, di mana semua data yang telah 

dituangkan dalam catatan lapangan dan ringkasan kontak dibaca dan ditelaah 

sekali lagi secara seksama untuk mengidentifikasi topik-topik liputan yang 

setiap topik liputan dibuatkan kode yang menggambarkan topik tersebut. 

Kode-kode tersebut digunakan untuk mengorganisasi satuan-satuan data 

yang merupakan potongan catatan lapangan yang berupa kalimat, sebuah 

paragraf dan urutan paragraf. Berdasar fokus penelitian yang telah 

ditetapkantopik-topik liputan dalam penelitian ini diberi kode sebagaimana 

tercantum pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Kode topik liputan penelitian berdasar fokus penelitian 

                   Kode Topik/Fokus                          Keterangan 

                           Per                                           Perencanaan 

                           Pel                                           Pelaksanaan 

                           Ev                                            Evaluasi 
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Kegiatan selanjutnya adalah penyortiran data. Semua catatan lapangan dibaca 

kembali, dan dikelompokkan sesuai kode yang telah ditetapkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penyampaian informasi yang disusun secara 

baik dan runtut. Menurut Miles dan Huberman (198:16) penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data yang telah diperoleh, 

kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks 

menjadi sederhana namun selektif. 

Data yang diperoleh dari lapangan berupa kata-kata, kalimat atau 

paragraf-paragraf yang berasal dari penuturan informan, observasi maupun 

dokumentasi harus disajikan dengan baik supaya mudah dicari/ditelusuri 

kembali kebenarannya. Untuk itu dibuat label di bawah satuan data yang 

dikutip tersebut. Kode tehnik perolehan data adalah W untuk wawancara, Obs 

untuk Observasi, dan Dok untuk dokumentasi. Sebagai contoh, 

W/SHRD/F1/109.1, maksudnya adalah W menunjukkan wawancara, SHRD 

adalah Supervisor HRD, F1 menunjukkan perencanaan, 109.1 menunjukkan 

halaman 109 baris ke satu 

3. Menarik simpulan/ verifikasi 

Analisis data yang terkumpul selama dan sesudah pengumpulan data 

digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menggambarkan sebuah 

pola tentang peristiwa yang terjadi. Analisa data yang dilakukan terus menerus 

mempunyai implikasi terhadap pengurangan dan atau penambahan data yang 

diperlukan yang memungkinkan peneliti untuk kembali ke lapangan. 
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Pencarian makna atas keterkaitan beberapa hal, penjelasan, dan alur 

sebab akibat yang terjadi, peneliti lakukan sejak pengumpulan data. Kegiatan 

tersebut diakumulasikan sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan.  

 

3.7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat 

penting dan tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Pelaksanaan pemeriksaan 

data didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu (1) derajat kepercayaan, (2) 

keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4) kepastian (Moleong, 2006). 

Derajat kepercayaan (credibility) dapat dilakukan dengan (1) tehnik 

perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, (2) ketekunan peneliti dalam 

pengamatan mendalam, (3) triangulasi dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data untuk mengecek atau sebagai pembanding data yang telah diperoleh, (4) 

pemeriksaan oleh teman sejawat melalui diskusi, (5) analisis kasus negatf yang 

kontras dengan data atau informasi sebagai bahan pembanding, (6) ketercukupan 

referensi sebagai alat untuk menampung data menyesuaikan dengan kritik tertulis 

untuk keperluan evaluasi, dan (7) pengecekan anggota yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data. 

Keteralihan (transferability) dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan 

cara uraian rinci (thick discription). Tehnik ini membantu peneliti dalam 

melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraian yang menggambarkan konteks 

tempat penelitian diselenggarakan harus dilakukan seteliti dan secermat mungkin. 

Uraian dalam laporan harus dapat mengungkap secara khusus segala sesuatu yang 

diperlukan oleh pembaca agar pembaca dapat memahami temuan-temuan yang 
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diperoleh. Penemuan itu sendiri bukan bagian dari uraian rinci melainkan 

penafsirannya yang diuraikan secara rinci dengan segala macam 

pertanggungjawaban kejadian-kejadian nyata. 

Kebergantungan (dependebility) dalam penelitian kualitatif disebut 

reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif konsep kebergantungan lebih luas 

maknanya daripada reliabilitas karena selain replikasi studi diperhitungkan juga 

faktor-faktor lainnya yang konstan (tidak berubah) seperti keutuhan kenyataan 

yang dipelajari, desain yang muncul dari data, dan pandangan serta hipotesis kerja 

yang dapat bermunculan. Untuk meningkatkan kebergantungan  dalam penelitian 

ini peneliti melakukan pengamatan berulang-ulang  terhadap satu konteks 

sekaligus untuk meyakinkan keteralihannya. 

Kepastian (confirmability) dalam penelitian kualitatif disebut”obyektivitas”. 

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh obyektif atau tidak bergantung 

pada perstujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan 

seseorang yang telah disepakati oleh beberapa/banyak orang yang dikatakan 

obyektif, namun penekanannya tetap pada datanya. Untuk menentukan kepastian 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan data kepada 

para informan atau para ahli. 

Dari empat kriteria keabsahan data tersebut kriteria yang pertama yaitu 

credibility (derajat kepercayaan) merupakan faktor yang sangat penting dan tehnik 

triangulasi sebanarnya sudah cukup mengukur keabsahan data, mengingat 

langkah-langkah yang ditempuh dalam tehnik triangulasi tercermin pula 

keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Moleong (2006) menegaskan bahwa 
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tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. 

Menurut Denzin yang dikutip oleh Moleong (2006) ada empat jenis 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yaitu (a) memanfaatkan sumber (b) 

memanfaatkan penggunaan metode (c) memanfaatkan penggunaan peneliti, dan 

(d)memanfaatkan penggunaan teori. 

Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan dan 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari informasi yang satu dengan informasi lainnnya. 

Triangulasi dengan jalan memanfaatkan penggunaan metode denga cara 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

metode tertentu misalnya observasi dibandingkan dengan hasil wawancara. 

Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan 

peneliti lainnya. Triangulasi dengan memanfaatkan teori dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan secara logis teori lain yang bisa menunjang dan mendukung 

data atau informasi yang diperoleh atau diperlukan. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara 

dengan informasi dari institusi pasangan dan data wawancara dengan siswa 

maupun guru pembimbing. 

Sementara triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

wawancara dan data pengamatan. 
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Selain tehnik triangulasi, peneliti juga menggunakan member check yaitu 

pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh 

peneliti  dalam penelitian laporan (Hamidi 2004:82). Setelah peneliti melakukan 

wawancara dengan para informan yaitu As. Store Manajer, Supervisor HRD, para 

pembimbing, dan para siswa kemudian mendiskripsikan untuk bahan penulisan 

laporan penelitian. Wawancara yang telah dideskripasikan kemudian diserahkan 

kembali kepada para informan untuk mengecek kebenaran informasi yang telah 

ditulis peneliti. Setelah mendapat rekomendasi dari para informan kemudian 

digunakan untuk membuat laporan penelitian. 

 

3.8.   Pertimbangan Etika Penelitian 

Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga analisis dan uraian 

rinci penelitian bersifat subyektif. Untuk menghindari kemungkinan terjadi 

konflik antara peneliti dengan subyek yang diteliti, Spradley (1980) yang dikutip 

Ekosusilo (2003,1953) dalam Mantja (1989)menyarankan untuk mengikuti 

prinsip-prinsip etika selama penelitian berlangsung sebagai berikut: 

1.   Memperhatikan, menghargai, dan menjunjung tinggi responden. 

2.   Memperhatikan kepekaan, minat, dan hak asasi responden. 

3.   Mengkomunikasikan maksud peneliti kepada responden. 

4.   Tidak melanggar kebebasab dan tetap menjaga rahasia pribadi responden. 

5.   Tidak mengeksploitasi responden. 

6.  Mengkomunikasikan  hasil  penelitian  kepada  responden  atau pihak-pihak   

terkait secara langsung jika diperlukan. 
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7.   Memperhatikan pandangan emik responden yang muncul dalam kebudayaan, 

sehingga responden memiliki pandangan dan penafsiran terhadap sekitarnya. 

Dengan mengikuti prinsip di atas diharapkan proses pengumpulan data akan 

berjalan lancar dan diperoleh hasil yang optimal. 

 

3.8.  Tahap-tahap Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini ditempuh melalui tiga tahap yang meliputi tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan. 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini dilakukan studi pendahuluan, dalam arti memahami 

literature yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya peneliti berusaha mendiskripsikan dalam desain penelitian dalam 

bentuk proposal, yang harus dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

Penyempurnaan proposal dilakukan dengan seminar selanjutnya penelitian 

baru akan bisa dilaksanakan bila ijin sudah turun. 

Ijin penelitian ini dikeluarkan oleh Direktur program Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang, tanggal 3 Januari 2008 dengan nomor surat 

7/H.37.2.1/PG/2008 yang ditujukan kepada Asisten Manajer HRD Pasaraya 

Sri Ratu Jalan Pemuda 29-33 Semarang. 

2.  Tahap Pelaksanaan 

Penelitian di Pasaraya Sri Ratu (PSR) dilaksanakan mulai tanggal 4 

Januari 2008 sampai dengan 3 April 2008, dengan kegiatan wawancara kepada 

orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan prakerin, observasi 
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lapangan yang meliputi kegiatan serah terima siswa, pembekalan, pelaksanaan 

prakerin dan pelaksanaan evaluasi, dan studi dokumentasi baik terhadap 

dokumen yang berasal dari PSR, siswa maupun dari pihak sekolah. 

Setelah semua data diperoleh, selanjutnya dilakukan reduksi data yang 

kemudian disajikan dalam bentuk paparan, kemudian penyipulan. 

3.   Tahap pembuatan Laporan 

Setelah penelitian berlangsung selama satu setengah bulan, peneliti 

berusaha memulai penyusunan hasil penelitian yang akan dituangkan pada bab 

IV. Kegiatan ini berlangsung hingga penelitian selesai, dilanjutkan dengan 

kegiatan konsultasi kepada dosen pembimbing, 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1. Gambaran Umum Pasaraya Sri Ratu (PSR) 

Sri Ratu didirikan oleh Resturiady Tresno Santoso pada tanggal 28 Juli 

1978, sebagai toko yang menetapkan sasaran konsumen menengah ke atas. Saat 

itu Toko Sri Ratu masih sederhana, menempati sebuah bangunan yang berlokasi 

di jalan Pemuda 33 Semarang. Delapan tahun kemudian, tepatnya 8 Maret 1986 

bangunan toko diperbesar menjadi empat lantai sehingga menjadi sebuah pasaraya 

dan ditangani secara professional. Karena harus bersaing dengan Golden dan 

Mickey Mourse, maka sasaran konsumen diubah, kalau semula ditujukan untuk 

konsumen menengah ke atas, akhirnya ditetapkan untuk melayani semua 

kalangan, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. 

Pada tanggal 6 Maret 1988, Pasaraya Sri Ratu (PSR) membuka cabang di 

daerah Peterongan, tepatnya di Jalan MT Haryono 922-924 Semarang. Setahun 

kemudian tepatnya 12 April 1989 dibuka cabang di Purwokerto, yaitu di Jalan 

Jendral Sudirman 447 Purwokwerto. 12 April 1990, persis setahun kemudian, 

dibuka cabang berikutnya di Jalan Merdeka 22 Pekalongan. 

Setelah sukses dengan empat pasaraya yang berkedudukan di Jawa Tengah, 

tanggal 12 April 1997 PSR membuka cabang di kota Madiun, Jawa Timur. Di 

kota ini PSR berdiri megah di Jalan Pahlawan 47 Madiun, kemudian disusul 

dengan cabang baru di Jalan Hayam Wuruk Kediri pada tanggal 18 Nopember 

2000. Iklim bisnis retail di Pekalongan yang kondusif menjadikan manajemen 

PSR membuka satu cabang lagi di kawasan Mega Centre dengan sebutan 
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Pekalongan Baru pada tanggal 15 September 2003, yang disusul dengan pendirian 

cabang di Tegal yang dikenal dengan sebutan Pacific Mall pada tanggal 5 

Nopember 2003. 

 

Gambar 4.1.  Pasaraya Sri Ratu di Jl. Pemuda 33 Semarang 

 
Dengan memiliki delapan gerai yang masing-masing gerai dipimpin oleh 

seorang Branch Manager, manajemen PSR menetapkan kebijakan bahwa semua 

cabang dipersilakan menerima barang langsung dari Suplier namun pembayaran 

maupun akunting dipusatkan di PSR Jalan Pemuda Semarang. 

Saat ini, bisa dikatakan PSR tetap mampu bertahan dan bersaing dengan 

swalayan-swalayan yang semakin banyak bermunculan di Semarang. Sebagai 

sebuah swalayan besar dan awal, sudah barang tentu PSR juga memiliki 

kepedulian terhadap masyarakat maupun pendidikan. Sebagaimana diharapkan 

oleh Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi, bahwa Dunia Usaha/Industri harus 

berpartisipasi terhadap dunia pendidikan, PSR menyambut hangat himbauan 
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tersebut dengan bersedia menerima siswa SMK Negeri 2 Semarang sejak tahun 

1996 sampai sekarang untuk melakukan magang atau dikenal dengan istilah 

praktek kerja industri (prakerin). 

Untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, saat ini 

PSR memiliki tujuh tenaga asesor bersertifikat yang berhak menjadi tenaga 

penguji pada kegiatan uji kompetensi siswa SMK. Adapun ketujuh asesor tersebut 

trecantum dalam table 4.1. berikut. 

 
Tabel 4.1. Daftar Asesor uji kompetensi PSR 

No.               Nama                                     Jabatan 

1.      Suparlan, S.Pd, MM              As. Store Manager 

2.      M. Hardiyanto,SE                 As. Store Manager 

3.      Sony Darto, SH                     Supervisor HRD 

4.      Endah Widiyati, S.Psi           Ass. Supervisor Lt I 

5.      Mamik Puji Hastuti               Ass.  Supervisor Lt II 

6.      Handoko Budi P                    Ass. Supervisor Lt III 

7.      Ir. Sri Hartuti                         Supervisor Lt IV 

      

 

Dengan memiliki  tenaga asesor di setiap lantai , maka PSR menjadi lebih 

siap dan lebih memahami seluk beluk prakerin. Asesor sebenarnya lebih berfungsi 

pada saat diadakan uji kompetensi siswa SMK. Namun karena materi yang 

diujikan dalam uji kompetensi merupakan materi yang sama dengan kegiatan 

yang dilakukan siswa selama melaksanakan prakerin, maka asesor yang ada pada 

setiap lantai akan lebih memahami tugasnya sebagai pembimbing siswa prakerin. 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1.  Perencanaan Kegiatan Prakerin 

Perencanaan merupakan salah satu kata kunci dalam manajemen, dan  

memegang peranan lebih dibanding fungsi manajemen yang lain. Apabila suatu 

lembaga/organisasi dalam membuat perencanaan sebagai upaya mencapai tujuan 

kurang baik, maka proses dan fungsi-fungsi manajemen berikutnya, biasanya akan 

kurang baik pula. Demikian juga dalam membuat perencanaan prakerin yang 

dibuat PSR. Berdasar wawancara diperoleh informasi bahwa perencanaan 

kegiatan prakerin tidak didokumentasikan, karena sudah menjadi kebiasaan yang 

terus-menerus berlangsung mulai tahun 1996 sampai sekarang, sebagaimana 

terungkap dalam wawancara berikut. 

“ Kalau perencanaan yang perpoin secara tertulis gitu ya ndak ada Bu, wong 
prakerin di sini nyambung dari periode ke periode berikutnya, sampai gak 
terasa e setiap bulan ganti siswa, setiap tahun ganti periode, siswanya baru 
lagi……” (W/PLtV/F1/111.11) 
 
 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pembimbing Lt I 
 
“Aduh enggak Bu, otomatis saja. Wong siswa yang datang ya otomatis 
nyambung siswa yang kembali ke sekolah. Jadi ya perencanaannya secara 
otomatis kayak yang kemarinnya lagi. Gitu terus”(W/PLt I/F1/113.10) 
 
Karena tidak dibuat program tahunan dalam penerimaan siswa prakerin, 

maka bisa dikatakan prakerin di PSR merupakan program rutin, sehingga tidak 

membutuhkan perencanaan tahunan. 

Perencanaan kegiatan prakerin di Pasaraya Sri Ratu terdiri dari: a) 

kesepakatan kerjasama; b) persyaratan siswa; c) pembekalan; dan d) materi 

prakerin. 
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a. Kesepakatan kerja sama 

Kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu 

Pasaraya Sri Ratu (PSR) yang diwakili oleh As. Store Manajer dan pihak 

SMK Negeri 2 Semarang oleh kepala sekolah  memuat tujuan dan  lingkup 

kerjasama, tugas dan tanggung jawab kedua pihak, pelaksanaan kegiatan, 

pembeayaan, jangka waktu kerjasama, dan hal lain yang dianggap penting dan 

patut untuk dicantumkan oleh kedua pihak. Hal itu sesuai dengan pernyataan 

berikut: 

“Bisa dilihat di MoU, jangka waktu berlakunya tiga tahun kan, 
maksudnya setiap tiga tahun diperbaharui, kan selama tiga tahun 
pastilah terjadi banyak kejadian atau perubahan, misalnya kepala 
sekolahnya ganti, , biaya berubah, dan lain-lain. Kebetulan kemarin 
barusan diperpanjang, MoUnya masih di SMK 2, panjenengan bisa 
pinjam ke Pak Tikno. Drs. Tikno Prawoto.” (W/ASM/F1/123.25) 
 

Penandatanganan pembaharuan MoU disertai pemetaan kurikulum, 

dalam arti dilakukan kesepakatan materi-materi yang akan disampaikan oleh 

PSR kepada siswa prakerin, yang tentunya harus sesuai dengan materi 

pembelajaran yang diajarkan di sekolah secara teori maupun praktek (sesuai 

kurikulum) sehingga ada kesinambungan materi. Hal ini juga disampaikan 

oleh guru pembimbing prakerin siswa di PSR, 

“ Untuk yang pelajaran produktif memang kita padukan, tapi ya itu 
tadi karena kerja sama sudah berlangsung lama dan Pak Parlan itu 
orang BKSP dan ketua APPI, beliau sudah tahu materi apa saja yang 
harus diberikan kepada siswa prtakerin. Toh nanti pas anak ujian 
kompetensi, juga orang-orang mereka (APPI) yang 
menguji”(W/GP.1/F1/121.4) 

 
Tujuan kerjasama sebagaimana tercantum dalam MoU, adalah untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan 
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pendidikan sistem ganda pada SMK 2 Semarang (dok.2.Per.) Sebagai SMK 

yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Jerman, SMK 2 Semarang 

membutuhkan institusi pasangan yang benar-benar mengerti tentang 

pelaksanaan praktek kerja industri/prakerin yang merupakan bagian dari 

pendidikan sistem ganda. Namun kerjasama ini tidak berlangsung mulus 

begitu saja tanpa campur tangan Dinas Pendidikan dan Badan Koordinasi 

Sertifikasi Profesi (BKSP), sebagaimana diungkapkan oleh guru pembimbing 

sebagai berikut, 

 “Katanya sih dulu semua DU/DI memang diundang salah satunya ya 
PSR itu, selanjutnya PSR bersedia kerjasama sebagai institusi 
pasangan. Pasti sebelumnya sudah ada sosialisasi dari kantor Dinas 
Pendidikan. Apalagi Pak Parlan itu kan orang BKSP jadi lebih tahu, 
na kerjasama itu sampai sekarang diperpanjang tiap tiga tahun 
sekali.” (W/GP1/F1/ 120.22) 

 
Sebagai institusi pasangan, PSR harus terlibat dalam proses pembuatan 

MOU karena PSR berhubungan langsung dengan siswa prakerin dan 

merupakan tempat siswa melaksanakan prakerin, sehingga selama siswa 

berada di PSR wewenang dan tanggung jawab terhadap siswa sepenuhnya di 

tangan PSR, dan pihak sekolah sekedar memonitor. Sebagaimana yang 

diungkapkan As. Store Manager PSR, bahwa: 

“…….Kalau dari pihak SMK begini, bagaimana dengan PSR, bisa 
nggak, dan lain-lain, harus berdasar kesepakatan bersama terutama 
kita yang ketempatan siswa/sebagai tempat magang siswa harus 
terlibat, terus dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerjasama/MOU 
itu.”(W/ASM/F1/123.19) 
 
“ ….Dan selama di sini sudah pasti wewenang terhadap siswa ada di 
tangan kami, sekolah sekedar memonitor saja” (W/ASM/F1/124.27) 

 
 

b. Persyaratan Siswa 
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Sebuah lembaga atau organisasi dalam kegiatan penerimanaan anggota 

baru selalu disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon 

anggota. Demikian juga dengan kegiatan prakerin yang terjadi di PSR. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ass. Store Manager bahwa siswa yang 

dipersilakan mengikuti kegiatan prakerin di PSR adalah yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

“Siswa prakerin di sini bagi orang luar itu kan tidak ada bedanya 
dengan pramuniaga/karyawan di sini, jadi ya mau tidak mau harus 
mendekati idealnya pramuniaga, minimal tingginya 155 cm atau 
kurang-kurang dikitlah, bersedia mengikuti pembekalan, dan 
mengikuti aturan di sini” (W/ASM/F1/123.39) 

 
Hal itu diperkuat dengan pernyataan  guru pembimbing dari SMK 2 

Semarang. bahwa khusus untuk siswa yang hendak prakerin di PSR lebih dulu 

dicari siswa yang memiliki tinggi badan mendekati 155 cm karena tidak ingin 

membuat PSR kecewa. 

“ Gini ya Mbak, PSR ini kan IP SMK2 yang pertama dan paling 
awet. Untuk itu khusus yang di sini kita carikan siswa yang 
tingginya minimal 150 cm, karena kalau mengikuti persyaratan sini 
minimal 155 cm, kita kesulitan Mbak untuk sejumlah itu. Baru 
sisanya kita tempatkan di Gramedia, Hero, Phapros dan yang lain. 
…..”.”(W/GP1/F1/121.10) 

 
Menurut staf HRD, siswa prakerin tidak harus memenuhi persyaratan 

tinggi badan minimal, karena kalau harus sesuai dengan tuntutan tinggi badan 

minimal, belum tentu di peroleh siswa yang jumlahnya sesuai yang 

diharapkan. Jadi walaupun tidak ideal, yang penting mendekati. Beda dengan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk karyawan, di mana syarat tinggi badan 

minimal ini tidak bisa dibantah. Hal itu terungkap dari wawancara berikut ini. 



61 
 

 
 

“Kalau karyawan mutlak, tapi kalau siswa prakerin ya nggak 
mutlak banget Bu. Misalnya syarat tinggi badan minimal 155 cm. 
Susah kan Bu kalau harus cari siswa sebanyak 40 kok minimal 
tingginya 155 cm. Ya kurang-kurang dikit nggak apa-apalah, yang 
penting dia mau ikut pembekalan dan mematuhi aturan di sini. Itu 
saja kok”(W/SHRD/F1/108.12) 

 
Pernyataan di atas diperkuat dengan pengakuan siswa kelas II yang akan 

mengikuti prakerin di PSR. 

“Kebetulan yang di Phapros dan Gramedia diseleksi, soalnya 
diambil yang pinter-pinter. Sedangkan yang di Sri Ratu dicari yang 
tingginya 155 cm. Yang di tempat lain setahu saya nggak ada 
seleksi Bu, Cuma ditempatkan di lokasi yang dekat rumah 
saja…..”(W/S2/F1/108.23) 

 

c. Pembekalan 
 
Pembekalan menjadi syarat kedua yang harus dipenuhi  oleh peserta 

prakerin di PSR. Pembekalan untuk siswa prakerin hampir sama dengan 

training untuk karyawan baru. Tujuan diadakan pembekalan untuk siswa 

prakerin adalah supaya siswa lebih siap dan menguasai tugas yang akan 

dikerjakan selama mengikuti prakerin, sebagai mana yang disampaikan oleh 

Ass. Store Manager. 

“Ya, dengan mengikuti pembekalan mereka jadi tahu bagaimana 
melayani pelanggan dan tugas apa saja yang harus dikerjakan selama 
di sini. Paling tidak materi peraturan perusahaan, salesmanship, 
customer service, product knowledge, administrasi, Departmen 
Store, dan lain-lain harus disampaikan dan diketahui supaya siswa 
siap untuk dianggap sebagai karyawan oleh customer. Nggak 
mungkin kan customer mikir oo…ini kas siswa magang, pantes 
kalau gak mudeng produk. Mereka semua mikirnya yang ada di sini 
adalah pramuniaga. Makanya walaupun seragam mereka beda, 
mereka tetap harus dandan dan berpenampilan 
menarik.”(W/ASM/F1/124.4) 
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Sesuai dengan tujuannya, pembekalan dilaksanakan menjelang 

pelaksanaan prakerin. Berdasar observasi, pembekalan yang dilaksanakan 

selama tiga hari dari hari Senin, 28 Januari 2008 sampai dengan Rabu, 30 

Januari 2008 jam 09.00-13.00 di ruang Rehobat PSR, diikuti oleh 39 orang 

siswa yang kebetulan perempuan semua(obs.Per.F1.2) 

 

Gambar 4.2. Kegiatan pembekalan di R. Rehobat 

 
Melalui observasi yang peneliti lakukan pada acara pembekalan yang 

berlangsung pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 28-30 Januari 2008, dapat 

dilaporkan di sini bahwa: 

- Pembekalan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Senin sampai Rabu, 

tanggal 28-30 Januari 2008, jam 09.00-13.00 WIB. 
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- Materi pembekalan terdiri dari sejarah PSR, filosofi perusahaan , 

salesmanship, kepramuniagaan, cutomer satisfaction, Product Knowledge, 

administrasi, departmen store dan pengenalan lapangan. 

- Metode pembekalan meliputi ceramah, studi kasus, dan rolle play  

- Materi disampaikan oleh HRD, dalam hal ini Ass. HRD Manager dan 

Supervisor HRD. 

 

 

Gambar 4.3. Materi Kepramuniagaan disampaikan dengan metoda   Rolle Play 
dalam kegiatan Pembekalan 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.2. berikut ini. 

                 Tabel  4.2. Kegiatan Pembekalan 

 

  No.   Hari/tanggal           Kegiatan                        Metode            Pemateri 

  1.    Senin              - Sejarah PSR                    Ceramah          A. Bramasto 

            28 Jan 08        - Filosofi Perusahaan        Tanya jawab    (Ass.HRD)   

                                   -Pembagian lantai 

  2.    Selasa              - kepramuniagaan             Ceramah           Sony Darto 

             29 Jan 08        - Customer  satisfaction    Rolle Play         (Spv HRD) 

                                    - Administrasi                   Studi kasus 

  3.    Rabu              - Product  Knowledge         Ceramah         Sony Darto        

         30 Jan 08        - Pengenalan lapangan      Rolle Play        (Spv HRD)                                        

 

Untuk menguatkan hasil observasi, peneliti mencoba mewawancarai 

salah satu siswa peserta prakerin mengenai pelaksanaan pembekalan yang 

diikuti. Berdasar pengakuan siswa kelas II pembekalan yang disampaikan di 

PSR sudah pernah diterima dalam pelajaran di sekolah. 

“ …di sekolah juga sering diajarkan bagaimana menjadi pramuniaga 
yang baik. Cuma di sini bagaimana menjadi pramuniaga yang baik 
bagi PSR. Luar biasanya yang menyampaikan adalah Pak Soni, jadi 
kita semangat memperhatikan, dan contoh-contoh yang disampaikan  
semua yang benar-benar sering terjadi di sini.” (W/S.2/F1/118.11) 

 
Siswa kelas III yang hampir menyelesaikan masa prakerinnya juga 

menyampaikan pengalamannya selama mengikuti pembekalan. 

“ Banyak Bu, pertama tata tertib, sejarah PSR, salesmanship, 
kepramuniagaan, customer service, dan lain-lain. Sebenarnya di 
sekolah sudah diberikan, tapi gak semendetail pas pembekalan. Ada 
beberapa materi yang mengharuskan kita maju berpasangan, 
misalnya Customer service, banyak dikasih contoh-contoh kasus 
yang ternyata benar-benar kami alami setelah di sini. Diajarin cara 
absen pakai jeglokan, diajarin bikin administrasi pembelian maupun 
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penjualan barang, pokoknya komplet Bu, tiga hari jadi gak 
lama.”(W/S1/F1/115.21) 

 
 

Menurut siswa (W/S.2/F1), dan supervisor HRD PSR (W/SHRD/F1) 

sebelum mengikuti pembekalan yang diadakan di PSR, lebih dahulu mereka 

mengikuti pembekalan selama sehari di sekolah yang disampaikan oleh pihak 

PSR juga, bersama-sama dengan institusi pasangan yang lain, dengan materi 

mengenai magang yang bersifat umum. 

Disampaikan oleh supervisor HRD maupun As. Store Manager 

(W/SHRD/F1, W/ASM/F1) bahwa pembekalan siswa prakerin dengan 

training karyawan baru hampir sama, hanya ada sedikit perbedaan, misalnya 

penyampaian tentang materi cuti hanya disampaikan untuk calon karyawan 

sedangkan untuk siswa prakerin tidak, sehingga karyawan baru yang berasal 

dari alumni siswa prakerin tidak harus mengikuti training lebih dulu, 

sebagaimana yang disampaikan Supervisor HRD, 

“ Banyak Bu, dan mereka tidak harus ikut training lagi karena 
pembekalan saat mereka akan prakerin, materinya hampir sama 
dengan materi training. Bedanya anak prakerin kan tidak ada hak cuti 
dll yang harus disampaikan. Kalau cara kerja 
sama.”(W/SHRD/F2/109.21) 

 
Informasi tersebut diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh 

Ass. Store Manager. 

“ Sebagian besar karyawan kami adalah mantan siswa prakerin dari 
SMK 2. Yang jelas mengurangi biaya training karena mereka pernah 
mengikuti  pembekalan dan telah memiliki pengalaman kerja di sini 
selama 6 bulan, jadi tidak usah ditraining lagi”(W/ASM/F3/126.8) 

 
Prakerin yang terlaksana di PSR selama 6 (enam) bulan sudah berjalan 

selama 12 (duabelas) tahun berturut-turut sejak tahun 1996 sehingga bagi PSR 
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prakerin sudah menjadi program rutin tahunan (W/PLtI/F1, W/PLtV/F1, 

W/ASM/F1) Hal ini sesuai dengan pernyataan staf HRD yang menyatakan 

bahwa mulai kelas II semester genap siswa sudah dilepas untuk mengikuti 

prakerin selama 6 (enam) bulan di mana pelaksanaannya satu bulan di PSR 

satu bulan di sekolah karena harus bergantian dengan kelas yang lain (ada dua 

kelas, II Pj 1 dan II Pj 2) sehingga di PSR setahun penuh selalu ada siswa 

prakerin. Dan setelah waktu setahun (2x6 bulan) selesai, langsung diganti 

dengan kelas II yang baru. Sehingga selama 12 tahun berturut-turut PSR tidak 

pernah sepi dari siswa prakerin. 

Syarat ketiga yang harus dipenuhi siswa yang akan melaksanakan 

prakerin di PSR setelah tinggi badan dan mengikuti pembekalan adalah 

bersedia memenuhi aturan yang berlaku di PSR. Dalam pembekalan hari 

pertama tentang filosofi perusahaan disampaikan apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan oleh siswa selama mengikuti prakerin di PSR (dok.4.Per). 

Pada saat penyampaian materi tersebut juga disertakan simulasi/contoh aktual, 

misalnya himbauan bahwa karyawan sebaiknya tidak membocorkan rahasia 

perusahaan, dengan memberi contoh hal-hal yang termasuk rahasia 

perusahaan. Dalam larangan yang ditujukan kepada karyawan PSR, salah 

satunya adalah dilarang mengabsenkan teman sekerja. Ini benar-benar 

ditekankan, mengingat kejujuran merupakan hal yang utama bagi siswa 

prakerin. 
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d. Materi Prakerin 

Materi prakerin sebagaimana kurikulum 2006 yang berlaku untuk SMK 

program keahlian Penjualan terdapat delapan unit kompetensi yang harus 

disampaikan, yaitu mempersiapkan dan mengoperasikan transaksi di lokasi 

penjualan yang merupakan kompetensi umum, melakukan negosiasi, 

melakukan konfirmasi keputusan pelanggan, melakukan administrasi 

transaksi, melakukan penyerahan dan pengiriman produk, menagih 

pembayaran (hasil transaksi), dan menemukan peluang baru dari pelanggan 

yang merupakan kompetensi inti, dan menata produk sebagai kompetensi 

pilihan ( sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.) 

Metode yang akan digunakan untuk menyampaikan materi adalah 

mengajak siswa untuk mengadakan observasi langsung praktek di bawah 

bimbingan supervisor yang bertindak sebagai pembimbing. 

“ Ya, sudah sepuluh tahun lebih sih Bu berjalan seperti itu, jadi 
sepertinya secara otmatis begitu siswa yang baru datang kita ajak 
kenalan, kita kasih tahu dia nanti di mana, apa tugasnya, gimana 
ngerjainnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sini, 
pokoknya semuanya, tahu-tahu mereka sudah menjadi bagian dari 
kita di sini.” (W/PLtI/F1/113.15) 

 
Dari kedelapan kompetensi, ada satu kompetensi yang sengaja tidak 

diberikan kepada siswa prakerin yaitu kompetensi kasir (Mempersiapkan dan 

mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan),  dalam arti siswa 

prakerin tidak diperkenankan untuk melakukan praktek kasir dengan alasan 

kompetensi kasir berhubungan dengan keuangan perusahaan yang  merupakan 

rahasia yang tidak boleh diketahui siswa prakerin. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Ass. Store Manager, 
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“O belum…belum, karena untuk kompetensi kasir tidak akan kita 
berikan. Bagaimanapun juga perusahaan tidak berani melepas yang 
satu itu karena merupakan rahasia perusahaan”(W/ASM/F2/125.28). 

 
 
 
4.2.2. Pelaksanaan Prakerin 

Secara umum pelaksanaan prakerin berlangsung di PSR mulai lantai I 

sampai lantai V. Berdasar pemgamatan/observasi yang peneliti lakukan secara 

bergantian pada masing-masing lantai, siswa prakerin sudah membaur dengan 

karyawan, sehingga menurut pelanggan mereka adalah bagian dari karyawan 

tersebut, hanya seragam mereka saja yang berbeda. Hampir semua kegiatan 

kepramuniagaan dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang 

pramuniaga. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

terhadap Supervisor HRD. 

“Pada intinya mereka membantu tenaga penjualan di sini. Jadi mereka 
ya melakukan kegiatan apapun yang dikerjakan pramuniaga di sini. 
Melayani dan mengarahkan pembeli, meyakinkan pembeli, bikin nota, 
mencarikan barang, pokoknya semua pekerjaan 
pramuniaga.(”W/SHRD/F2/109.26) 

 
Pembimbing di lantai IV juga menyampaikan hal senada, 

 
“Kami yang mendapat tugas membimbing  siswa prakerin sudah diberi 
tahu dari awal, bahwa saya harus mengajari mereka supaya bisa 
melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh SPG di sini. 
Mulai menata barang, dengan maksud setelah barang berkurang karena 
pembelian sehingga display tetap utuh dan menarik, terus 
administrasinya, cara membuat nota, cara membuat laporan, dan yang 
lain. Memang awalnya mereka malu-malu, kami maklum wong 
mereka baru, tapi kalau sudah bulan kedua mereka sudah terbiasa 
dengan kami, jadi dalam membantu pekerjaan kami mereka tidak malu 
atau harus disuruh-suruh lagi.”(W/PLt V/F2/111.22) 

 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Pembimbing lantai I, 
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“Wah, banyak Bu, apapun pekerjaan yang dilakukan pramuniaga di 
sini, ya itu yang dilakukan oleh siswa prakerin di sini, karena pada 
prinsipnya mereka membantu kami di sini, jadi pekerjaannya sama. 
Kebetulan yang di lantai I kan ada swalayan, jadi mereka harus bisa 
mendisplay, di lantai I juga sering ada pameran jadi mereka harus 
melakukan ferishable atau pelayanan langsung, kadang diputer ke 
konter obat, membuat nota dan administrasi yang lain, misalnya 
laporan pembelian barang. Mereka juga ikut breefing sebagaimana 
karyawan di sini, pokoknya sama dengan pramuniaga di sini.”(W/PLt 
I/F/113.24) 

 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh siswa 

kelas III yang sedang prakerin, dan Ass. Store Manager. 

“Banyak, karena semua pekerjaan di lantai I harus saya kuasai. 
Pertama saya di swalayan, pekerjaannya mendisplay barang, jadi setiap 
hari selalu keliling melihat persediaan barang yang ada. Kalau mau 
habis ya dicatat dan ditambahi, terus pindah ke konter obat, selain 
membuat administrasi obat yang terjual dan yang harus dibeli, juga 
membuat nota, karena di konter obat tidak swalayan, terus muter ke 
arena pameran Gong Xi Fat Chai, selain mendisplay barang juga 
membuat nota, pokoknya muter d lantai satu ini, sehingga saya 
sekarang bisa membuat administrasi misalnya membuat retur, 
membuat permintaan barang, mendisplay, dll”.(W/S-1/F2/115.32) 
 

Asisten Store Manager juga menyampaikan hal yang sama. 
 

“Banyak, melayani konsumen dan mengerjakan administrasi, dan 
semua yang dilakukan pramuniaga di sini. Sudah disampaikan ke 
siswa pada saat pembekalan dan ditekankan berkali-kali kepada 
mereka, bahwa pada dasarnya siswa prakerin bersifat membantu 
supaya tujuan penjualan tercapai. Makanya pada saat pembekalan 
semua yang berkaitan dengan kepramuniagaan disampaikan semua. 
Karena pembeli tahunya mereka yang di sini itu ya pramuniaga.” 
(W/ASM/F2/124.35) 
 

Acuan pelaksanaan prakerin yang digunakan adalah kurikulum SMK 2006, 

yang menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan kurikulum 

berbasis produksi (Production based Curriculum), di mana siswa SMK diharapkan 

mendapat pelatihan dan pengalaman nyata melalui keterlibatan langsung dalam 

proses produksi sebagai media pendidikan, dan pendekatan kurikulum bernasis 
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kompetensi(Competency bassed curriculum) rancangan pendidikan dan pelatihan 

yang dikembangkan berdasar standar kompetensi yang berlaku di tempat kerja. 

Pelaksanaan prakerin ini meliputi waktu belajar, sistem pembelajaran, 

pembimbingan, kegiatan siswa , sanksi dan reward. 

a.  Waktu belajar 

Waktu pembelajaran prakerin di PSR dibagi dalam dua shift, yaitu shift 

pagi dari jam 08.30 – 15.00 dan shift malam jam 15.00 sampai dengan tutup 

toko jam 21.00, di mana seperempat jam sebelumnya siswa sudah harus siap 

di masing-masing lantai. Sebelum naik ke lantai, sebagaimana yang dilakukan 

karyawan PSR lainnya, siswa juga wajib absen yang dilakukan dengan 

memasukkan kartu ke mesin absen yang letaknya dekat pos satpam  

“…….kalau pas shift pagi, pekerjaan dimulai jam setengah sembilan 
setelah absen di dekat pos satpam sampai jam tiga. Kalau shift siang 
mulai jam tiga sampai jam sembilan, tapi jam tiga kurang seperempat 
harus sudah sampai di lantai, dan selama di lantai gak boleh duduk, 
makan/minum Cuma boleh pas istirahat” (W/S-1/F2/116.3) 

 
Sebagaimana diungkapkan oleh pembimbing bahwa siswa wajib absen 

dua kali yaitu pertama, sebagaimana karyawan PSR lainnya, mereka wajib 

absen menggunakan jeglokan di dekat pos satpam, dan yang kedua absen  

dengan melakukan tanda tangan sambil mengisi  jurnal yang mereka buat 

setiap hari di konter (pembimbing menandatangani seminggu sekali). Namun 

jurnal ini dikumpulkan kembali ke sekolah, dan PSR tidak memiliki copy 

sebagai arsip. 
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Gambar 4.4. Siswa prakerin melakukan absen di mesin absen 

sebagaimana karyawan PSR 
 

“Seperti karyawan yang lain, absennya pakai jeglokan di dekat pos 
satpam sana Bu, terus mereka harus membuat jurnal setiap hari, 
mereka juga harus tanda tangan tiap hari di konter, nanti saya sebagai 
pembimbingnya tanda tangan biasanya seminggu sekali, kalau tiap hari 
ribet, harusnya sih tiap hari, tapi mereka biasa minta tanda tangan saya 
seminggu sekali.” (W/PLt V/F2/112.10) 

 
“……Absen, sama saja pakai kartu absen. Mereka harus sudah ada di 
lantai pada shift pagi jam 08.30-15.00 dan siang jam 14.45-tutup toko 
jam 21.00. Ada sanksi, juga ada punishment yang diberlakukan oleh 
pembimbing mereka, juga pihak personalia”(W/ASM/F2/124.44) 

 

Berdasar studi dokumentasi di lapangan, diperoleh data jurnal laporan 

kegiatan mingguan yang diisi setiap hari oleh siswa (dok.5.Pel). Data tersebut 

diperkuat dengan catatan lapangan/observasi pada saat siswa melakukan absen 

datang dan pulang (obs/pel/F2.2) 
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b. Sistem Pembelajaran Prakerin 

Pelaksanaan pembelajaran prakerin di PSR menganut “block release” di 

mana waktu belajar dibagi dalam hitungan bulan, dalam arti proses belajar 

dilakukan di PSR selama satu bulan kemudian satu bulan berikutnya di 

sekolah, demikian bergantian hingga selama satu tahun bila dihitung maka ada 

enam bulan siswa prakerin belajar di PSR dan enam bulan belajar di sekolah.  

“Begini Bu, yang sekarang di sini memang kelas III, sudah sejak 
setahun lalu tepatnya 1 Pebruari 2007 ketika mereka masih kelas II 
semester genap mereka prakerin di sini, namun bergantian. Karena di 
SMK 2 siswa penjualan ada dua kelas, maka bulan Pebruari yang 
prakerin siswa II Penjualan 1 selama sebulan prakerin di sini sedang II 
Penjualan 2 pelajaran biasa di sekolah, Maretnya mereka (II 
Penjualan1) kembali ke sekolah, diganti II Penjualan 2 prakerin di sini, 
demikian seterusnya sampai sekarang mereka sudah kelas III, yang ini 
berarti III Penjualan 2, bulan depan ganti periode baru, nanti ada 
penarikan kelas III yang sekarang dan penyerahan kelas II yang akan 
prakerin mulai Pebruari.”(W/SHRD/F2/108.31) 
 

 
Menurut penuturan supervisor HRD, penetapan waktu prakerin yang 6 

bulan sesuai kesepakatan, dengan harapan siswa merasakan suasana kerja 

yang sebenarnya. Sehingga ketika harus kembali ke sekolah mereka benar-

benar punya pengalaman yang bisa dijadikan sebagai bekal mencari kerja 

setelah lulus. Dalam kurikulum 2006 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

prakerin minimal adalah empat bulan. 

“Kalau Cuma dua bulan terus selesai, mereka dapat apa? Kebetulan 
kesepakatan kerjasamanya memang 6 bulan, itu sudah sejak pertama 
yaitu tahun 1996 karena SMK 2 Semarang ingin meniru SMK di 
Jerman. Kebetulan saja SMK2 merupakan salah satu dari lima SMK di 
Indonesia yang mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jerman. 
Harusnya kalau benar-benar mengadaptasi sana, masih kurang lo Bu 6 
bulan itu, wong di Jerman itu 70% praktek 30% teori. Kita kan nggak 
cuma sekedar menerima mereka praktek di sini, tapi paling tidak 
membuat mereka benar-benar merasakan suasana kerja yang 



73 
 

 
 

sebenarnya, sehingga pada saat kembali ke sekolah mereka benar-
benar punya pengalaman kerja yang ketika mereka lulus nanti bisa 
dipakai sebagai bekal, paling tidak kalau mereka melamar kerja di sini 
dan persyaratan tinggi badan memenuhi, mereka bisa diterima tanpa 
harus mengikuti training karena pada dasarnya training untuk calon 
SPG sama dengan pembekalan siswa prakerin. Kalaupun mereka tidak 
melamar ke sini, mungkin mereka melamar ke swalayan mana, yang 
jelas apa yang kami berikan selama siswa mengikuti prakerin di sini 
bisa dijadikan bekal untuk melamar pekerjaan penjualan di manapun, 
itu tujuan kami menerima siswa prakerin di sini” (W/SHRD/F2/109.1) 
 

 
Sesuai dengan observasi lapangan yang peneliti lakukan, ditemukan 

fakta pada tanggal 1 sampai 29 Pebruari 2008 yang berada di PSR adalah 

kelompok I yang berasal dari kelas II penjualan 1, kemudian tanggal 1 sampai 

31 Maret 2008 kelompok I kembali ke sekolah dan yang berada di PSR adalah 

kelompok II yang merupakan siswa kelas II Penjualan 2, kemudian pada 

tanggal 1 April 2008 kelompok I kembali ke PSR sedangkan kelompok II 

kembali belajar di sekolah (Obs/Pel/F2.1). Hal itu terjadi terus menerus, 

sehingga waktu prakerin yang enam bulan, menjadi satu tahun karena antara 

kelas II penjualan 1 dan 2 saling bergantian. Dan begitu periode satu selesai 

langsung digantikan periode berikutnya, sehingga praktis di PSR selalu ada 

siswa prakerin. 

Kenyataan di atas membuat pembelajaran teori di sekolah hanya diikuti 

oleh siswa sebanyak satu kelas, dengan konsekuensi penayampaian materi 

harus diulang. Berdasar penuturan guru pembimbing, hal itu memang 

merepotkan. Namun karena kebijakan tersebut sudah menjadi komitmen 

bersama yang harus dijalankan, dan itu sudah berjalan selama hampir 12 tahun 

maka guru-guru juga enjoy saja melaksanakannya. 
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“Kalau dianggap repot ya gurunya mungkin repot, karena yang ada di 
sekolah hanya satu kelas, kadang juga gak genep, hanya separo kelas. 
Tapi bagaimana lagi wong sudah menjadi kebijakan, ya harus diikuti. 
Kenyataannya guru-guru enjoy aja Cuma ngajar 20 siswa, sudah 
biasa….” (W/GP.1/F2/120.33)  
 

Hal senada disampaikan oleh Koordinator prakerin PSR, bahwa 

pelaksanaan prakerin di PSR mengadopsi yang terjadi di Jerman, sehubungan 

dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan pemerintah 

Jerman. 

“Kebetulan prakerin yang kita tangani mengadopsi yang dilakukan 
pemerintah Jerman walaupun tidak sepenuhnya. Soalnya di Jerman itu 
teori dengan praktek perbandingannya 70:30, sedangkan kita belum 
bisa seperti itu, jadi siswa berada di sini selama 6 bulan, dengan 
ketentuan sebulan di sini sebulan di sekolah. Dan selama ini sudah 
pasti wewenang terhadap siswa ada di tangan kami, sekolah sekedar 
memonitor saja” (W/ASM/F1/124..23) 

 

c.  Metode pembelajaran Prakerin 

Pembelajaran prakerin di PSR dilakukan dengan cara penugasan dan 

siswa langsung dilepas untuk melaksanakan praktek di tiap lantai setelah 

mengikuti pembekalan. Bila pembekalan diberikan oleh staf HRD, maka 

praktek di lantai dilakukan oleh masing-masing pembimbing di setiap lantai. 

Pada awal prakerin siswa diberi penekanan oleh pembimbing, bahwa tugasnya 

adalah membantu pramuniaga PSR, sehingga apapun yang dilakukan 

pramuniaga, harus bisa dikerjakan oleh siswa prakerin. Mulai dari mendisplay 

barang, membuat nota, melayani pelanggan, sampai membuat administrasi 

penjualan maupun pembelian barang. 

Seperti yang disampaikan oleh Pembimbing Lantai I berikut ini, 
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“….Kebetulan di lantai I ada swalayan, jadi mereka harus mendisplay, 
di lantai I juga sering ada pameran jadi mereka harus melakukan 
ferihsable atau pelayanan langsung, kadang diputer ke konter obat, 
membuat nota dan administrasi yang lain, misalnya laporan pembelian 
barang. Mereka juga ikut breefing sebagaimana karyawan di sini, 
pokoknya sama dengan pramuniaga di sini Bu.”(W/PLt.1/F2/113.26) 

 
Selanjutnya kegiatan siswa selama melaksanakan pembelajaran prakerin 

di PSR sebagaimana hasil observasi peneliti di tiap lantai, , ketika di lantai I 

peneliti mencoba membeli lampion, dengan sigap siswa prakerin melayani 

sambil memberi tahu bahwa pembelian lampion harus dengan nota. Di lantai 

II peneliti menemukan siswa prakerin sedang mendisplay celana panjang, 

(obs/Pel/F2.1)). Dari semua pengamatan peneliti menyimpulkan, mereka bisa 

tampil sebagaimana penampilan seorang pramuniaga yang sebenarnya, yaitu 

berdandan dan berpenampilan sebagaimana seorang pramuniaga, sehingga 

sudah sepantasnya bila pelanggan menganggap mereka adalah pramuniaga. 

Yang membedakan hanyalah pakaian mereka. Kalau pramuniaga mengenakan 

seragam PSR, maka siswa prakerin memakai seragam hitam putih. 
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Gambar 4.6.  Siswa prakerin sedang melayani pelanggan di lantai I 
 
 
 

d.  Pembimbingan 

Mengenai kegiatan pembimbingan, untuk periode 2008/2009 jumlah 

siswa prakerin sebanyak 39 orang, dibagi dalam 5 lantai dan 2 kelompok, 

maka dalam satu lantai ada 4 siswa di bawah bimbingan seorang pembimbing. 

Dengan siswa bimbingan sebanyak itu diharapkan kegiatan pembimbingan 

yang menggunakan metode praktek dan penugasan lebih efektif. Namun 

bukan berarti siswa prakerin hanya bisa bertanya ataupun patuh pada 

pembimbingnya saja, melainkan pada semua karyawan yang ada di lantai di 

mana dia bertugas, bahkan kepada semua karyawan PSR. 
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Selama berada di PSR, wewenang dan tanggung jawab terhadap siswa 

sepenuhnya berada di tangan PSR, sehingga pihak sekolah sekedar 

memonitor, di mana kegiatan monitoring ini dilakukan guru pembimbing 

minimal tiga kali. Guru pembimbing di sini berfungsi mewakili kepentingan 

sekolah,  

“ O banyak Mbak, yang jelas guru pembimbing itu mewakili mewakili 
kepentingan sekolah. Jadi kalau ada permasalahan di PSR mengenai 
siswa prakerin, ya tugas guru pembimbing, menjembatani antara 
sekolah dan DU/DI” (W/GP.1/F2/128.31) 

 
e. Kegiatan Siswa  

Yang dimaksud kegiatan siswa adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

siswa selama melaksanakan prakerin di  PSR. Dalam keseharian, kegiatan 

siswa sama dengan karyawan PSR umumnya, yaitu dimulai dengan absen, 

membersihkan/menata display produk,menyambut dan melayani pelanggan, 

melakukan proses  administrasi, dan membuat jurnal harian. 

Sesuai dengan observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan, 

membersihkan/menata display maksudnya adalah membersihkan dan menata 

kembali produk yang berkurang karena pembelian, tergeser karena 

keingintahuan pelanggan, merapikan kembali sesuai warna, ukuran, dan model 

kalau produknya berupa pakaian, mengelap kalau produknya berupa porcelain 

atau elektronik, dan sebagainya. 
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Gambar 4.7. Siswa prakerin sedang menata produk di lantai III 

 

Menyambut dan melayani pelanggan merupakan tugas pokok 

pramuniaga, sehingga siapapun dan di lantai manapun siswa ditempatkan 

harus bisa melakukannya.  Sebagai kompetensi inti, siswa dituntut untuk bisa 

melakukan negosiasi dengan pelanggan, , melakukan konfirmasi terhadap 

keputusan pelanggan, dan menemukan peluang baru dari pelanggan . 

Siswa juga diajarkan untuk bisa melakukan proses administrasi 

transaksi, misalnya membuat nota, membuat surat pesanan, membuat retur 

penjualan/pembelian, membuat administrasi gudang, dan sebagainya . 

Sedangkan membuat jurnal harian di sini maksudnya adalah siswa 

menuliskan apa saja kegiatan yang dilakukan setiap hari di buku jurnal yang 

dibagikan oleh sekolah. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui dan mengecek 

apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama di PSR, untuk itu 
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seminggu sekali pembimbing harus membubuhkan tanda tangan di setiap 

halaman ( satu halaman untuk satu minggu). Buku jurnal ini hanya satu 

exemplar, dipegang siswa dan setelah prakerin selesai dikumpulkan di 

sekolah, dengan demikian  PSR tidak memiliki arsip 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu siswa, 

“….Begitu datang absent, benah-benah, nglayanin pelanggan, ngisi 
jurnal, sudah. Ya kayak karyawan di sini yang lain juga gitu.Cuma kita 
musti ngisi jurnal harian yang dikasih sekolah. Besok dikumpulin lagi 
di sekolah.” (W/S.1/F2/116.17) 
 

    
f.   Sanksi dan Reward 

Sanksi adalah suatu tindakan yang diambil karena seseorang melakukan 

suatu pelanggaran. Sementara reward berarti sebaliknya, yaitu sesuatu yang 

dijanjikan untuk suatu prestasi.  

Dalam kegiatan prakerin di PSR, sanksi diberikan apabila siswa 

melakukan pelanggaran. Selama hampir 12 tahun melaksanakan kesepakatan 

kerjasama, hanya beberapa kali terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan 

siswa prakerin. Menurut penuturan HRD yang menangani kasus pelanggaran 

ini, yang terjadi hanya kasus ringan saja, yaitu siswa pada awal-awal prakerin 

sering jalan-jalan, atau membolos, namun setelah agak lama di PSR biasanya 

mereka lebih patuh dan bisa menyesuaikan.  

“….Kalau ada yang melakukan kesalahan ya kita beri sanksi, teguran 
dulu, kalau diulangi atau sudah menjurus ke kriminal ya kita 
kembalikan ke sekolah. Biasanya para pembimbing ke saya. Sama 
dengan karyawan, kalau bikin kesalahan ya pertama ditegur kan, 
kalau kebangeten ya dipersilakan mundur.” (W/SHRD/F2/109.44). 
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Hal itu dibenarkan oleh Pramuniaga di lantai V, yang mengatakan siswa 

prakerin di lantai V suka kurang disiplin, kadang-kadang meninggalkan lantai, 

kalau ditanya berdalih ke kamar mandi padahal turun ke lantai I yang ramai 

pembeli.  

“….kadang mereka suka meninggalkan lantai, suka nggak disiplin, 
nanti kalau ditanya jawabnya ke kamar mandi, padahal kadang 
mereka turun ke lantai I yang ramai pembeli” (W/SHRD/F2/111.34). 

 

Siswa melakukan pelanggaran kecil seperti membolos atau kadang-

kadang jalan-jalan ke lantai yang ramai, biasanya hanya diberikan teguran, da 

pembimbing akan menyampaikannya ke supervisor HRD. Namun bila 

pelanggaran tersebut sudah mengarah ke kriminalitas, maka HRD mewakili 

pihak PSR akan menyampaikan ke sekolah.  

“Dulu Bu, beberapa tahun yang lalu. Waktu  itu ada produk yang di 
dalamnya berisi hadih. Na sama siswa magang magang hadiahnya 
diambil terus produknya suruh beli sama Ketahuan kan kalau 
hadiahnya sudah diambil, terus dilaporkan ke pembibing. Pembimbing 
meneruskan ke kami, ya sudah, itu kan sudah criminal, ya kami 
laporkan ke sekolah. Tapi setelah itu nggak ada lagi kejadian yang 
mengharuskan siswa dikembalikan ke sekolah.” (W/SHRD/F2/110.4) 

 
Sementara reward, kalaupun di PSR ada, menurut koordinator prakerin 

PSR bentuknya sekedar berupa uang transport. Ini diberikan PSR karena bagi 

PSR keberadaan siswa prakerin sedikit banyak membantu, selain berupa 

tenaga kerja, juga promosi, karena keberadaan siswa prakerin akan 

mengundang teman, saudara, ataupun tetangga untuk melihat kegiatan mereka 

di PSR, atau mereka sengaja datang ke PSR karena informasi yang menarik 

dari siswa prakerin mengenai produk di PSR. Dan hal ini sedikit banyak 

mempengaruhi omset penjualan.  
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“ Wah kalau bayaran belum Bu. Kalau sekedar uang transport, iya. 
Kasihan kan mereka sudah mbantu kita, paling tidak teman atau 
keluarganya kan penasaran ingin lihat mereka jadi pramuniaga, 
promosi kan?” (W/SHRD/F2/110.12) 
 
“Wah kalau bayaran belumlah, tapi lebih pas disebut uang 
transport,sekedar membantu meringankan mereka saja, karena kita 
juga merasa terbantu dengan kehadiran mereka. Dengan mereka ada 
di sini, paling tidak kita terbantu ada tambahan 
tenaga”(W/ASM/F2/125.5) 
 

4.2.3. Evaluasi/penilaian 

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

pelaksanaan suatu kegiatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Demikian 

pula dengan kegiatan prakerin di PSR. Evaluasi program prakerin dilaksanakan 

guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan prakerin, serta sejauh mana 

siswa mampu menyerap ketrampilan kerja yang diberikan. Menurut Made Wena 

(1996:231) pelaksanaan evaluasi terhadap proses belajar siswa di DU/DI 

(prakerin) sepenuhnya harus dilaksnakan oleh pihak DU/DI. Mengenai evaluasi 

akan disampaikan tiga hal, yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan 

analisa evaluasi. 

a.  Perencanaan evaluasi 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap koordinator 

Prakerin PSR, evaluasi terhadap siswa prakerin dibedakan menjadi dua, yaitu 

yang pertama dilakukan pada bulan terakhir prakerin yang merupakan evaluasi 

intern PSR untuk memastikan kemampuan siswa sebelum mereka kembali ke 

sekolah dan sebagai laporan yang dibuat siswa untuk realisasi pekerjaan, 
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selanjutnya yang kedua adalah ujian TA (Tugas Akhir) yang dilaksanakan 

setelah kegiatan prakerin.(W/ASM/F3)) 

Ujian yang pertama dilakukan oleh pembimbing masing-masing lantai, 

sementara evaluasi Tugas Akhir (TA) akan dilaksanakan oleh semua yang 

terlibat dalam kegiatan prakerin, yang meliputi semua pembimbing masing-

masing lantai, koordinator prakerin, dan dari pihak HRD. Sementara waktu 

pelaksanaannya menunggu koordinasi dengan sekolah. 

“…..kalau untuk evaluasi insidental sih biasa kami lakukan sebelum 
anak diputer ke bagian lain. Misalnya tadinya di swalayan mau digeser 
ke konter obat, ya harus menguasai pekerjaan di swalayan dulu baru 
dioper ke konter obat. La untuk mengetahui siswa tersebut sudah 
menguasai atau belum ya dievaluasi dulu…..”(W/PLtI/F3/114.14) 
 

 
b.  Pelaksanaan evaluasi 

Sebuah perencanaan harus dilaksanakan. Demikian pula dengan evaluasi 

yang sudah direncanakan. 

Hal itu dibenarkan oleh siswa, 
 

“Saya disuruh ndisplay sambil ditunggui, bikin administrasi selalu 
dicek terus, kalau nglayani pembeli diperhatiin, mungkin itu ya 
evaluasinya. Terus nanti kalau kembali ke sekolah kita harus bikin 
Tugas Akhir yang ujiannya di sini”(W/S.1/F3/116.27) 

    
Menurut HRD, evaluasi yang dilakukan oleh pembimbing masing-

masing lantai nilainya tidak dikirim ke sekolah, jadi hasilnya untuk intern 

PSR, namun tidak dibukukan, sehingga tidak ada arsipnya, yang penting 

menurut pembimbing masing-masing siswa dianggap sudah menguasai.  

Untuk evaluasi Tugas Akhir (Ujian TA), dilaksanakan tanggal 5 April 

2008 oleh semua pembimbing yang terlibat dalam kegiatan prakerin, mulai 
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dari para pembimbing masing-masing lantai, HRD sampai penanggungjawab 

prakerin di PSR dengan sistem silang, maksudnya bila selama prakerin siswa 

berada di lantai 1, maka pada saat evaluasi TA siswa dievaluasi/diuji di lantai 

2 dan sebagainya,  

Adapun yang pembimbing yang terlibat dalam evaluasi TA adalah 

sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3. sebagai berikut. 

                           Tabel 4.3. Daftar Pembimbing & Penguji TA 

               No.                             Nama                       

1.             Suparlan, S.Pd, MM    
2                      Hardiyanto 
3                      Soni Darto 
4                      Endah Widiyati 
5                      Indra 
6                      Budi 
7                      Kuncahyo 
8                      Widodo 
9                      Mamik  
10                    Umi 
11                    Sri Hartatik 
12                    Nungki 
13                    Bayu 
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Gambar 4.9.  Pelaksanaan ujian Tugas Akhir di PSR 
 
 
Bila evaluasi yang insidental tidak ada rambu-rambu yang harus diikuti, 

sehingga masing-masing pembimbing bebas mengembangkan evaluasi, maka 

evaluasi yang berupa Tugas Akhir harus mengikuti rambu-rambu yang 

ditetapkan oleh sekolah. Evaluasi ini (ujian TA) dilaksanakan dengan metode 

wawancara, di mana siswa satu persatu masuk ruangan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh evaluator/penguji. Dalam 

menyampaikan pertanyaan, evaluator/penguji lebih banyak menggunakan 

studi kasus. Sementara kriteria penilaian juga sudah ditetapkan, sehingga 

dalam evaluasi ini evaluator/penguji tidak bisa bebas mengembangkan 

evaluasinya. Selain itu, masih menurut HRD, pelaksanaan evaluasi Tugas 
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Akhir (TA)  juga menunggu koordinasi dengan sekolah, dalam arti berdasar 

kalender pendidikan yang berlaku untuk semua sekolah. 

Adapun format penilaian yang digunakan dalam ujian Tugas Akhir 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen (Dok.8.Ev) 

 

c.  Analisa Evaluasi 

Penilaian yang dilakukan terhadap proses pembelajaran prakerin perlu 

dianalisa untuk memperoleh hasil yang maksimal. Namun yang terjadi di PSR, 

hal ini tidak dilaksanakan, karena menurut Koordinator prakerin PSR analisa 

evaluasi prakerin dilakukan oleh pihak sekolah, dan PSR sekedar 

melaksanakan. Sehingga begitu pelaksanaan evaluasi selesai, semua format 

penilaian asli dikirim kembali ke sekolah, dan salinannya disimpan PSR. 

 

4.3. Pembahasan 

Berdasar hasil penelitian yang telah disajikan pada uraian sebelumnya, 

untuk mendapatkan simpulan yang akurat, berikut ini disajikan pembahasan 

penelitian. 

4.3.1. Partisipasi Pasaraya Sri Ratu dalam perencanaan kegiatan Prakerin 
 

Perencanaan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan prakerin yang 

membutuhkan pijakan yang kuat supaya pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki 

karakter. Prakerin sebagai bagian dari Pendidikan Sistem Ganda pelaksanaannya 

melibatkan kerjasama antara pihak sekolah dan dunia usaha/ industri untuk 

menentukan keberhasilannya. Pihak sekolah harus mampu mengantisipasi dan 
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menggunakan dunia kerja sebagai pijakan dalam menentukan program 

pembelajaran di sekolah. Sebaliknya pihak industri yang lebih menekankan pada 

aspek produksi yang berpijak pada prinsip ekonomi harus mampu menjalankan 

misi pendidikan. 

Perjanjian kerjasama antara Pasaraya Sri Ratu dengan SMK 2 Semarang 

dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerjasama/MoU, sebagaimana yang 

disampaikan Made Wena (1996:226), bahwa beberapa langkah yang harus 

dilakukan sekolah dalam menjalin kerjasama adalah memilih DU/DI sebagai mitra 

kerja, mendatangi DU/DI yang bersangkutan untuk menjelaskan tujuan dan 

bentuk kerja sama, membuat perjanjian kerjasama dan merealisasikan kerjasama 

ke dalam kegiatan nyata. 

Sebagaimana disampaikan Made Wena (1996:227) juga, perencanaan 

prakerin yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan dituangkan dalam pasal-pasal 

yang memuat langkah-langkah yang hendak dilaksanakan. Sehingga pada saat 

pelaksanaan kegiatan tinggal mengevaluasi apa saja yang telah dilaksanakan dan 

apa saja yang belum, sehingga bisa diketahui target pencapaiannya sampai di 

mana. 

Prakerin bertujuan untuk memberikan pengalaman praktek kepada siswa 

SMK supaya siswa SMK minimal memiliki pengalaman/pengenalan lingkungan 

pekerjaan yang sebenarnya. Dari gambaran ini siswa sudah diarahkan untuk 

langkah berikutnya, yaitu memasuki lapangan kerja, yang memiliki karakteristik 

masing-masing, di antaranya adalah adanya persyaratan tenaga kerja. Untuk 

kegiatan penjualan dibutuhkan tenaga yang memiliki tinggi badan minimal 155 
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cm dan berpenampilan menarik, adalah bukan tanpa alasan, karena sebagai ujung 

tombak kegiatan penjualan yang selalu berhadapan dengan pelanggan, penampilan 

merupakan syarat utama.  

Kenyataan siswa SMK program keahlian Penjualan banyak yang tidak 

memenuhi standar tinggi badan akan menyulitkan siswa itu sendiri ketika 

memasuki dunia kerja. Diharapkan pihak sekolah sudah mengantisipasi hal ini 

sejak diadakan penjaringan siswa (Penerimaan Siswa Baru), sehingga siswa akan 

lebih mudah tersalurkan ke dunia kerja setelah lulus. 

Kegiatan pembekalan merupakan persyaratan berikutnya untuk bisa 

mengikuti kegiatan prakerin, mengingat pembekalan  merupakan kegiatan 

pengenalan terhadap lapangan dan pekerjaan. Seorang siswa yang hanya 

menerima teori di sekolah akan kebingungan ketika diperkenalkan dengan dunia 

kerja. Untuk itu diberikan panduan supaya memiliki kesiapan baik fisik maupun 

mental sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan harapan dunia kerja. 

Dengan pembekalan siswa dituntut untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

minimal mendekati pengetahuan dan ketrampilan serta sikap seorang pramuniaga 

yang sebenarnya, sehingga walaupun keberadaan mereka di PSR sekedar 

membantu pramuniaga, namun di mata pelanggan mereka sama dengan 

pramuniaga. Ini sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi yang 

dinyatakan sebagai rancangan pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan 

berdasarkan standart kompetensi yang berlaku di tempat kerja, yang memuat 

pernyataan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude). 
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Materi yang disampaikan dalam kegiatan pembekalan merupakan materi 

yang akan dipraktekkan siswa selama mengikuti prakerin, dan sesuai dengan 

kompetensi yang harus dikuasai siswa SMK program keahlian Penjualan berdasar 

kurikulum SMK tahun 2006, sebagaimana dinyatakan dalam kurikulum berbasis 

kompetensi (Competency bassed curriculum) bahwa ada korelasi langsung antara 

perjenjangan jabatan pekerjaan di dunia kerja dengan pentahapan pencapaian 

kompetensi di SMK.  

PSR dalam kegiatan perencanaan hanya mengandalkan pada poin-poin 

pasal yang tercantum dalam MoU, dan tidak menjabarkannya dalam bentuk 

rumusan/desain pembelajaran praktek yang merupakan langkah penting dalam 

prakerin. Dikatakan penting karena rumusan/desain pembelajaran  sangat 

mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Menurut Mager & Beach dalam 

Made Wena (1996:228) pembuatan rumusan/desain pembelajaran praktek terdiri 

dari tahap persiapan, tahap pengembangan, dan tahap perbaikan.  

 

4.3.2. Partisipasi Pasaraya Sri Ratu dalam pelaksanaan Prakerin 

Pelaksanaan prakerin mengacu pada kurikulum SMK 2006 yang 

menggunakan pendekatan akademik, pendekatan kecakapan hidup (lifeskill), 

pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competency based curriculum), 

pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad based curriculum), dan 

pendekatan kurikulum berbasis produksi (Production based curriculum), yang 

semuanya menekankan pada relevansi antara pengalaman belajar dengan prospek 

dunia kerja dan menekankan pada pengalaman belajar yang riil. 
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Pelaksanaan prakerin yang menganut “block release” di mana waktu 

belajar dibagi dalam hitungan bulan, dalam arti siswa berada di PSR selama 

sebulan dan di sekolah sebulan selama setahun penuh (enam bulan di sekolah dan 

enam bulan di PSR) memberikan harapan siswa benar-benar merasakan suasana 

kerja yang sebenarnya. Diyakini bahwa siswa yang memiliki banyak pengalaman 

akan lebih memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan kerja, sehingga bila 

institusi pasangan yang lain hanya menetapkan waktu empat bulan berturut-tururt 

untuk pelaksanaan prakerin (sesuai batas minimal yang ditetapkan kurikulum 

SMK 2006), PSR menetapkan waktu prakerin siswa selama enam bulan namun 

pelaksanaannya diselingi penyampaian materi di sekolah sebulan berdasarkan 

kesepakatan kerjasama. Hal ini beralasan karena SMK 2 Semarang merupakan 

salah satu dari lima SMK di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan 

pemerintah Jerman, yang menerapkan perbandingan teori:praktek adalah 

30%:70%. Untuk mengadopsi semua yang berlaku di SMK di Jerman adalah hal 

yang mustahil karena yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih 

kebalikannya yaitu teori:praktek adalah 30%:70%, namun dengan menetapkan 

waktu prakerin enam bulan setidaknya sudah melebihi batas minimal sehingga 

akan lebih mudah mewujudkan harapan untuk menjadi SMK yang memiliki 

lulusan lebih unggul dibanding SMK yang lain. 

Waktu pembelajaran sama dengan jam kerja karyawan PSR. Menurut 

Made Wena (1996:197) pembelajaran praktek  membutuhkan kerja fisik dan 

psikologis yang cukup berat sehingga waktu istirahat harus betul-betul diatur 

dengan sistematik. Pembelajaran di sekolah lebih banyak diikuti siswa dengan 
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duduk tertib, sementara selama mengikuti prakerin di PSR siswa dituntut untuk 

berdiri. Hal ini sama dengan yang dilakukan pramuniaga sehingga dengan 

mengikuti jam kerja karyawan siswa dituntut untuk disiplin dan lebih menghargai 

waktu. 

Metode prakerin di PSR dilakukan dengan cara penugasan dan siswa 

langsung dilepas untuk melaksanakan praktek. Menurut Made Wena (1996:229), 

“pengajaran praktek harus diatur mulai dari praktek yang bersifat sederhana 

menuju praktek yang bersifat lebih kompleks…”. Menurut Badron (1988: 89) 

kegiatan praktek akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar 

menggunakan peralatan, mengembangkan kemampuan dasar tehnik dan 

menumbuhkan sikap terhadap perkembangan pekerjaan di masa depan. 

Pelaksanaan prakerin di PSR memungkinkan siswa menguasai semua pekerjaan 

penjualan dengan cara diputar, setelah menguasai bagian yang satu langsung 

dipindah ke bagian yang lain, dan mengerjakan tugas apapun yang menjadi 

tanggung jawab seorang tenaga penjualan di PSR mulai dari menata produk 

sampai membuat administrasi transaksi, sehingga dengan waktu prakerin yang 

enam bulan, siswa sudah bisa dilepas untuk mandiri menjadi tenaga penjualan 

yang siap pakai. 

Dalam menyampaikan materi prakerin tidak semua kompetensi yang 

disyaratkan diberikan kepada siswa, mengingat satu kompetensi yaitu menyiapkan 

dan mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan (kekasiran) 

merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan rahasia keuangan perusahaan.  
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Dalam pelaksanaan prakerin setiap hari siswa diwajibkan mengisi jurnal 

untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan selama mengikuti prakerin. 

Menurut Mills (1977) kegiatan praktek identik dengan pembuatan job sheet. 

Untuk siswa prakerin di PSR jurnal ini bisa diartikan sebagai job sheet karena 

memuat semua kegiatan yang dilakukan siswa selama mengikuti prakerin. Ini 

menjadi bahan laporan untuk pihak sekolah, untuk itu harus diketahui 

pembimbing.  

Pelaksanaan prakerin disertai dengan sanksi dan reward dengan harapan 

apa yang diberikan oleh PSR sepadan dengan apa yang yang telah diterima. 

Keberadaan siswa prakerin bagi PSR bukan sekedar menambah tenaga kerja. 

Lebih dari itu, karena dengan kehadiran siswa prakerin juga merupakan kegiatan 

promosi, mengingat kegiatan prakerin merupakan hal baru bagi siswa yang sudah 

tentu menarik perhatian lingkungannya untuk sekedar membuktikan. Dengan 

keinginan membuktikan ini kehadiran orang-orang terdekat siswa di PSR sudah 

pasti merupakan tambahan kunjungan yang akan menambah omset penjualan. 

Dengan demikian terjadi simbiose mutualisma, karena pihak sekolah terbantu 

dengan siswanya bisa mengikuti praktek, dan PSR bisa mendapatkan tambahan 

tenaga kerja dan promosi. 

 

 

 

4.3.3. Partisipasi Pasaraya Sri Ratu dalam Penilaian/Evaluasi Prakerin 
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Kegiatan evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap 

tindak pendidikan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan  prakerin, serta sejauh mana siswa mampu menyerap 

ketrampilan ketrampilan kerja yang diberikan.  

Ansyar (1989:131) mengungkapkan sebagai berikut: 

“ Teori dan praktek evaluasi kurikulum telah berubah sepanjang abad ini. 
Mula-mula evaluasi dikaitkan dengan pemberian angka atau nilai, 
pengukuran keberhasilan belajar siswa dan berkembang terus menjadi 
evaluasi menyeluruh dari program sekolah” 
 

Made Wena (1996:231), menambahkan bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap 

proses belajar siswa di DU/DI (prakerin) sepenuhnya harus dilaksanakan oleh 

pihak DU/DI.  

Evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan prakerin di PSR dilakukan 

oleh pembimbing dengan metode observasi. Menurut Nurkancana dan Sumartana 

(1986:24) untuk mengetahui kemajuan belajar siswa dalam pembelajaran prakerin 

menggunakan ujian tindakan atau perbuatan sehingga metode yang paling tepat 

digunakan adalah metode observasi. Adapun penilaian/evaluasi terhadap siswa 

prakerin di PSR dibedakan menjadi dua, penilaian/evaluasi intern yang ditujukan 

untuk mengetahui sampai di mana kemampuan siswa selama mengikuti prakerin, 

dan penilaian/evaluasi ekstern yang berupa ujian Tugas Akhir (TA) yang 

dilakukan untuk memperoleh nilai yang akan diserahkan kepada sekolah.  

Penilaian/evaluasi yang pertama dilakukan pembimbing, untuk 

memastikan siswa sudah mampu melaksanakan pekerjaan penjualan, sehingga 

hasilnya bisa dijadikan tolok ukur untuk pembimbing itu sendiri sudah berhasil 

melaksanakan kegiatan pembimbingan atau belum.Penilaian/evaluasi ini 
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dilakukan kapanpun dipandang perlu tanpa harus ada laporan nialai. Sedangkan 

penilaian/evaluasi yang kedua dilakukan secara bersama-sama oleh semua 

pembimbing untuk melaporkan hasil yang telah dicapai siswa selama 

melaksanakan prakerin kepada pihak sekolah. Untuk itu semua format penilaian 

berasal dari sekolah, dan dikembalikan ke sekolah namun PSR menyimpan 

arsipnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian maka temuan hasil penelitian 

dapat disimpulkan menjadi tiga, yaitu: 

5.1.1. Perencanaan prakerin yang meliputi kesepakatan kerjasama (MoU), 
persyaratan siswa, pembekalan dan materi  

 
Prakerin yang berlangsung di Pasaraya Sri Ratu berjalan sesuai 

perencanaan yang dibuat oleh pihak sekolah yang mengadakan kesepakatan 

kerjasama, dalam hal ini SMK Negeri 2 Semarang, dalam hal tujuan, lingkup 

kerjasama, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan, pembeayaan, 

maupun jangka waktu kerjasama tersebut.. Perencanaan ini dibuat satu kali pada 

saat pertama kali penandatanganan MoU, selanjutnya tinggal mengikuti, dan 

diadakan pembaharuan lagi setiap tiga tahun sekali. 

Berdasar hasil wawancara, secara intern pasaraya Sri Ratu tidak memiliki 

perencanaan tertulis dalam melaksanakan kegiatan prakerin untuk siswa-siswi 

SMK program keahlian Penjualan. Semua berjalan mengikuti kebiasaan yang 

sudah terjadi bertahun-tahun. Secara kebetulan pelaksanaan prakerin di PSR 

berlangsung secara berkesinambungan, sehingga di PSR setiap saat selalu ada 

siswa prakerin kecuali  pada saat berlangsung ujian semester saja. Seharusnya 

mengacu dari MoU yang disepakati bersama, PSR tetap memiliki acuan 

pelaksanaan prakerin untuk lingkungan PSR sendiri. 
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Sebagaimana karyawan (pramuniaga) di PSR, siswa prakerin yang 

bertugas membantu pekerjaan penjualan juga harus memenuhi persyaratan, yaitu 

tinggi badan mendekati 155 cm, mengikuti pembekalan, dan mengikuti aturan 

yang berlaku di PSR. Untuk tinggi badan ditetapkan hanya mendekati 155 cm dan 

tidak minimal 155 cm, padahal karyawan yang diterima minimal 155 cm. Hal ini 

dilatarbelakangi adanya kesulitan mencari 39 siswa yang tingginya minimal 155 

cm. Dengan demikian banyak siswa yang walaupun mengikuti prakerin di PSR 

namun tidak bisa diterima sebagai karyawan karena terbentur pada persyaratan 

tinggi badan. Ini juga harus menjadi evaluasi bagi sekolah untuk tidak 

sembarangan menerima siswa kaitannya dengan tinggi badan minimal. 

Pembekalan yang dilaksanakan untuk siswa prakerin terjadwal sedemikian 

rupa sebelum dilakukan penyerahan siswa dari sekolah kepada pihak PSR, dan ini 

merupakan sebuah koordinasi yang bagus antara pihak sekolah dengan PSR. 

Adapun materi pembekalan yang disampaikan sudah merujuk pada kegiatan yang 

akan dikerjakan siswa selama mengikuti prakerin di PSR. 

Adapun materi pembekalan yang tidak jauh berbeda dengan yang 

disampaikan dalam kegiatan training untuk karyawan baru merupakan 

kesungguhan dari PSR untuk mencerdaskan anak bangsa yang siap kerja setelah 

lulus. 
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5.1.2. Pelaksanaan Prakerin yang meliputi Waktu Belajar, Sistem 
Pembelajaran Prakerin, Metoda Pembelajaran Prakerin, Kegiatan 
Siswa Prakerin, serta Sanksi dan Reward. 

 
Waktu pembelajaran prakerin yang berlangsung di PSR sama dengan jam 

kerja untuk karyawan. Kegiatan absen yang dilakukan siswa prakerin juga sama 

dengan yang dilakukan karyawan PSR. Kedua hal tersebut memberikan pelajaran 

disiplin kepada siswa prakerin, sehingga mereka yang ketika di sekolah masih 

belum bisa menghargai waktu, setelah mengikuti irama kerja di PSR selama 

prakerin menjadi bisa menghargai waktu.  

Sistem pembelajaran prakerin yang menggunakan block release selama 

enam bulan secara bergantian tiap bulan, sehingga kalau dilihat sekilas seolah 

siswa prakerin selama setahun di PSR, memberikan hasil yang lebih baik 

dibanding pelaksanaan yang terus menerus tapi berlangsung hanya sebentar 

(antara tiga samapi empat bulan). Metode pembelajaran yang langsung praktek 

sebagaimana pramuniaga PSR, mampu menumbuhkan rasa percaya diri siswa, 

yang memang dituntut dalam pekerjaan penjualan. Karena bagaimanapun, 

pelanggan yang datang menganggap mereka adalah pramuniaga dan bukan siswa 

prakerin. 

Sanksi dan reward merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. 

Sanksi diperlakukan untuk membuat siswa prakerin memiliki mental karyawan 

sesuai yang diharapkan. Sementara reward yang diberikan sekedar sebagai 

bantuan untuk pengganti transport, bisa memberikan kebanggaan dan kepuasan 

bagi siswa. 
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Mengenai jurnal kegiatan mingguan siswa, seharusnya Pasaraya Sri Ratu 

menyimpan copy jurnal kegiatan mingguan yang diisi siswa setiap hari dan harus 

ditandatangani pembimbing seminggu sekali tersebut sebagai arsip, sehingga bisa 

diketahui kemajuan pelaksanaan prakerin dari tahun ke tahun. 

Dari uraian di atas, secara keseluruhan pelaksanaan prakerin di Pasayara 

Sri Ratu menunjukkan bahwa PSR benar-benar berupaya mengajarkan kepada 

siswa agar memiliki kemampuan sebagaimana tuntutan dalam standar profesi. 

Selain itu adanya kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan DU/DI 

merupakan kerjasama yang saling menguntungkan (simbiose mutualisma), karena 

kedua pihak merasa diuntungkan. Sekolah beruntung karena siswanya bisa 

melaksanakan praktek dalam arti sebenarnya sehingga siswa benar-benar siap 

kerja setelah lulus. Sementara PSR selain kehadiran siswa prakerin merupakan 

promosi, juga merupakan investasi tenaga kerja.  

 

5.1.3. Evaluasi/penilaian yang meliputi perencanaan evaluasi, pelaksanaan, 
dan analisa evaluasi. 
 
Pada kegiatan evaluasi Prakerin, Pasaraya Sri Ratu hanya mengandalkan 

ujian Tugas Akhir sebagai evaluasi yang resmi dari sekolah, dan ada arsipnya. 

Kegiatan evaluasi intern prakerin di Pasaraya Sri Ratu tidak berlangsung 

secara seragam, dalam arti masing-masing lantai memiliki kebijakan sendiri-

sendiri dalam melaksanakannya, dan kegiatan ini juga tidak terdokumen, sehingga 

tidak bisa diketahui bagaimana kemampuan siswa dari tahun ke tahun. 

Untuk evaluasi yang berupa Tugas Akhir, PSR menyimpan berkas sebagai 

dokumen, selain yang diserahkan kepada sekolah. Untuk kegiatan evaluasi ini 
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PSR memiliki 7 tenaga asesor yang terbiasa menguji kompetensi siswa SMK 

program keahlian Penjualan, namun dalam metoda yang digunakan adalah 

wawancara dan bukan observasi sehingga hasilnya kurang optimal. 

 

5.2.   Saran 

Berdasar hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Penanggung jawab Prakerin PSR 

 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan prakerin di Pasaraya 

Sri Ratu, Penanggung jawab Prakerin harus: 

1. Membuat perencanaan kegiatan prakerin tahunan, sehingga bisa dibuat 

perbandingan antara perencanaan yang dibuat tahun ini dengan tahun 

sebelumnya. 

2. Melakukan rolling siswa prakerin. Misalnya selama sebulan siswa berada 

di lantai I, bulan berikutnya di lantai II dan seterusnya, dengan harapan 

siswa yang berada di lantai yang agak sepi pengunjung tidak merasa 

bosan. Selain itu dengan pengunjung yang sepi akan membuat siswa tidak 

banyak beraktivitas, sehingga ketrampilannya tidak semaksimal siswa 

yang selalu melayani pelanggan. 

3. Menambah jumlah pemateri dalam kegiatan pembekalan, sehingga bisa 

bergantian. Selain untuk menghindari kelelahan si pemateri, juga 

mengurangi kebosanan siswa bila pemateri sama selama 3 hari berturut-

turut. Hal ini beralasan karena pembekalan dilaksanakan pertama kali 
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ketika siswa kenal PSR, sehingga dengan pemateri yang bervariasi akan 

menumbuhkan semangat baru sebelum menjalani hari-hari prakerin di 

PSR.  

4. Memiliki arsip/dokumen jurnal kegiatan siswa selama melaksanakan 

prakerin, paling tidak ada beberapa jurnal. Hal ini bisa disampaikan 

kepada pihak sekolah pada saat dilakukan perpanjangan kesepakatan 

kerjasama (MoU) untuk membuat jurnal rangkap dua, satu untuk sekolah, 

satu lagi untuk PSR. Harapannya dengan adanya arsip jurnal PSR bisa 

membandingkan kegiatan yang dilakukan siswa prakerin dari tahun ke 

tahun, sehingga bisa memastikan ada kemajuan atau malah kemunduran. 

5. Evaluasi untuk Tugas Akhir, selain menggunakan metode wawancara dan 

studi kasus, selebihnya berorientasi pada observasi. 

2. Pembimbing 

Dalam upaya lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan prakerin, 

pembimbing harus: 

1. Membuat keseragaman dengan pembimbing yang lain mengenai 

pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Sehingga tidak ada 

ketimpangan yang dirasakan siswa dengan pembimbing yang berbeda.  

2. Melakukan evaluasi setiap siswa hendak kembali ke sekolah dan ketika 

kembali ke PSR. Sebagaimana diketahui bahwa siswa berada di PSR 

sebulan, lalu kembali ke sekolah sebulan, untuk berikutnya kembali ke 

PSR sebulan, demikian selama setahun, terhitung enam bulan di PSR dan 

enam bulan di sekolah. Evaluasi ketika hendak kembali ke sekolah ini 
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untuk mengetahui sampai di mana kemampuan siswa menyerap 

pembelajaran selama sebulan di PSR. Sedangkan evaluasi setelah kembali 

ke PSR adalah untuk mengetahui kesiapan siswa untuk beraktivitas 

kembali di PSR. 
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Lampiran 4 

Matrik panduan lapangan untuk peneliti. 

 

 No FOKUS PENELITIAN INFORMASI T.PENGUMP. 
DATA 

1 
 
 
 
 
 
 
. 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perencanaan 
 
1. Kesepakatan kerjasama 

(MoU) 
2. Persyaratan siswa 
3. Pembekalan 
 
4. Materi 
 
Pelaksanaan 
 
1. waktu belajar 
2. Sistem pembelajaran 

prakerin 
3. Metode pembelajaran   

prakerin 
4. Kegiatan siswa prakerin 
5. Sanksi dan reward 
 
Evaluasi/penilaian 
 
1. Perencanaan evaluasi 
2. Pelaksanaan evaluasi 
3. Analisa evaluasi 
 
 

 
 
1. Penangg,jawab  
    prakerin di PSR 
2. siswa prakerin 
3. Pembimbing dr 
    PSR 
 
 
 
 
1. Penangg.jawab 
    prakerin di PSR 
2. Siswa prakerin 
3. Guru pembimbing
 
 
 
 
 
 
1. Penangg.jawab 
    prakerin di PSR 
2. Pembimbing dr  
    PSR 
3. Siswa prakerin 

 
 
Wawancara  
Observasi 
Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
Dokumentasi 
Wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
Dokumentasi  
Wawancara 
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Lampiran 5 
 

CATATAN LAPANGAN 01 
 
 

Hari/tanggal     :  Kamis/3 Januari 2008 
                                Jam                    :  13.35 WIB 

                             Tempat              :  R. Kerja Ass. HRD  Manajemen Lt IV 
PSR 

                                 Fokus                :  Ijin Penelitian 
 
 
 
Peneliti datang ke PSR untuk mengajukan ijin penelitian secara resmi kepada 
PSR, dalam hal ini diterima oleh Ass. HRD Manager. Setelah menyampaikan 
maksud kedatangan, Ass. HRD Manager mempersilakan peneliti melakukan 
penelitian sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam surat ijin penelitian dari PPS 
Unnes, yaitu  tanggal 4 Januari s.d. 3 April 2008. 
Peneliti juga memohon bantuan Ass. HRD Manager untuk menunjuk orang-orang 
yang bisa peneliti mintai keterangan seputar kegiatan prakerin di PSR, dan Beliau 
menyanggupi dengan mengundang peneliti untuk hadir dalam pertemuan dengan 
Beliau, Supervisor HRD, dan Ass. Store Manager untuk membahas kesepakatan 
penelitian pada hari Rabu, 9 Januari 2008 jam 12.30 di R. Kerja Beliau.                             
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CATATAN LAPANGAN 02 

(obs/per/F1.1) 

 

Hari/tanggal   :  Rabu/9 Januari 2008 
Jam                 :  12.45-14.30 WIB 
Ruang             :  R. Kerja Ass. Store Manager  
                           Lantai II PSR 
Fokus              :  Kesepakatan penelitian 
 

 
Peneliti sudah datang tepat waktu sesuai perjanjian yang peneliti sepakati dengan 
As. HRD Manager Bapak Albertus Bramasto pada hari Jumat, 4 Januari 2008 saat 
menyampaikan ijin penelitian, yaitu jam 13.30 di lantai V Sri Ratu Pemuda, tapi 
Bapak Albertus Bramasto sedang tidak di tempat. Lima belas menit kemudian 
datang Bapak Soni Darto. Setelah basa basi sebentar akhirnya kami menuju kantor 
Pak Parlan di lantai II karena ternyata Pak Bramasto dan Pak Suparlan sudah ada 
di tempat. Dari pertemuan dengan ketiga orang tersebut, akhirnya disepakati 
bahwa peneliti akan melakukan observasi lapangan dengan waktu tiga bulan 
sesuai ijin dari UNNES, di mana kegiatan observasi dipetakan sebagai berikut:  
1. Pengamatan/observasi terhadap kegiatan penerjunan/penarikan siswa prakerin, 

sesuai jadwal yang telah disepakati antara Pasaraya Sri Ratu (PSR) dengan 
SMK Negeri 2 Semarang, yaitu tanggal 31 Januari 2008. 

2. Pengamatan/observasi terhadap kegiatan pembekalan siswa prakerin di PSR, 
sesuai jadwal yang telah disepakati antara PSR dengan SMK Negeri 2 
Semarang, yaitu tanggal 28, 29, dan 30 Januari 2008. 

3. Pengamatan / observasi di setiap lantai (dari lantai I s.d. lantai V) terhadap 
kegiatan pelaksanaan prakerin siswa, peneliti bebas melakukan kapanpun 
selama ijin penelitian masih berlaku tanpa ditemani, mengingat peneliti 
menghendaki obyek yang diamati sewajar mungkin, demikian juga ketika 
melakukan pengambilan gambar.  

4. Pengamatan/observasi terhadap kegiatan evaluasi siswa prakerin, sesuai 
jadwal yaitu antara tanggal 21 s.d 26 Januari 2008 dan 5 April 2008. 

5. Observasi terhadap dokumen dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan yang 
diamati. 

6. Wawancara dengan sumber informasi dilakukan berdasar kesepakatan. 
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CATATAN LAPANGAN 03 

(obs/pel/F2.1) 

Hari/tanggal      :  Senin/14 Januari 2008 
Jam                    :  14.05-16.30 WIB 
Tempat              :   Latai I dan II PSR 
Fokus                 :  Pelaksanaan Prakerin periode 2007/ 
                              2008 
Fokus                 :  Siswa prakerin 
 
 

 
 Peneliti memulai pengamatan terhadap siswa prakerin yang berada di 
lantai 1 dengan berpura-pura sebagai pembeli, di mana di lantai tersebut sedang 
dilakukan pameran penjualan dengan tema Gong Xie Fat Chai. Ada dua siswa 
sedang melayani customer yang sedang melihat-lihat lampion dan pernak-pernik 
imlek, sementara seorang siswa sedang melayani pelanggan yang membeli buah 
jeruk. Terlihat kesibukan yang dilakukan siswa prakerin tidak beda dengan  para 
Sales Promotion Girl (SPG) yang ada di lantai tersebut. Mereka menyapa 
pengunjung,   menyampaikan informasi mengenai produk, membuat nota, dan 
sebagainya. 
 Ketika peneliti mencoba mendekati wagon yang berisi lampion, 
membolak-balik dan membanding-bandingkannya, dengan sigap pramuniaga yang 
berseragam hitam putih  tersebut mendekat, dan menjelaskan bahwa pembelian 
lampion harus pakai nota. Ketika peneliti mencoba bertanya tentang jenis 
lampion, dia menjelaskan panjang lebar. Setelah memilih-milih akhirnya peneliti 
mengambil dan menyerahkan sebuah lampion kepada pramuniaga yang ternyata 
siswa prakerin untuk dibuatkan nota, siswa yang bernama Abrina tesebut 
menawarkan barang selain lampion untuk peneliti beli, dan ketika peneliti 
menggeleng siswa tersebut bergegas membuat nota untuk selanjutnya 
menyerahkan nota tersebut dengan disertai ucapan terima kasih yang amat sopan, 
persis seperti yang dilakukan oleh seorang SPG professional.  
Ketika jam menunjukkan 14.40 WIB, seorang siswa dengan seragam yang sama 
dengan Abrina, datang dan Abrina tersenyum meninggalkan konter. Peneliti 
mencoba bertanya, ternyata sudah tiba waktu pergantian shift. 
 Peneliti melanjutkan pengamatan ke lantai II, di mana pakaian dan 
aksesoris pria berada, selain itu terdapat juga konter kosmetik dan parfum. Di 
bagian celana panjang pria, peneliti menemukan seorang siswa prakerin sedang 
mendisplay celana panjang. Siswa tersebut menyapa peneliti dengan senyum 
manis seraya menawarkan bantuan. Peneliti mencoba melihat-lihat celana panjang 
yang sedang ditatanya dengan berusaha membolak-balikkan, ternyata dia tidak 
marah. Malah berusaha membantu mencarikan celana panjang yang peneliti 
kehendaki. Dan ketika peneliti tidak jadi membeli karena tidak ada pilihan ukuran  
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yang cocok, siswa tersebut menyarankan peneliti datang seminggu lagi karena 
barang yang peneliti kehendaki mungkin sudah ada, sambil tetap tersenyum 
seraya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya peneliti memperhatikan dari 
kejauhan, siswa tersebut melayani seorang pembelui pria yang banyak bertanya, 
dan setelah siswa tersebut berusaha mencarikan celana panjang yang dikehendaki 
pembeli dan akhirnya ditemukan, pembeli tersebut akhirnya membeli dua potong 
celana panjang. Dengan ucapan terima kasih dan senyum yang selalu tersungging, 
siswa tersebut menyerahkan sebuah tas berisi dua potong celana panjang kepada 
pembeli pria tersebut sambil menunjukkan di mana kasir tempat pembayaran. 
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CATATAN LAPANGAN 04 

                            Hari/tanggal       :  Selasa, 15 Januari 2008 
                            Jam                     :  14.10- 15.45 WIB 
                            Tempat               :  R. Kerja HRD Lantai V PSR 
                            Fokus                  :  Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi               
                                                           Prakerin 
                            Informan             :  Supervisor HRD 

 
 

 
    Perencanaan (W/ SHRD/F1) 
    P        :  Selamat siang, Bapak! 
  SHRD  :  Selamat siang Bu Yuli, silakan duduk. 
  P           : Terima kasih, nggak sibuk kan Pak? Kalaupun sedang sibuk,          
                semoga nggak terlalu mengganggu. Kemarin saya sudah 
                mengamati anak-anak di lantai I dan II Pak, wah… saya hampir 
                terkecoh.Untung seragam mereka beda dengan karyawan, hitam putih 
                kan Pak seragam mereka?  
  SHRD : Kebetulan yang ketemu Bu Yuli kemarin dan sampai 31 Januari nanti 
            adalah anak  kelas  III  yang  sudah  selama enam bulan melakukan 

prakerindi sini. Sehingga mereka seolah sudah menyatu dengan SPG 
yang a 

             di sini. Sehingga mereka seolah sudah menyatu dengan SPG yang ada 
                di sini. 
         :  Enam bulan Pak? 
SHRD :  Iya Bu, kan sesuai kesepakatan, dari dulu tahun 1996 ya 6 bulan itu. Ada 

kok Bu di kesepakatan kerjasama yang ditandatangani PSR dan SMK 2. 
Ibu bisa lihat di Pak Parlan nanti. 

P          :  Mereka bisa terampil seperti itu karena diajarin Pak? 
SHRD  :Ya Bu, selain itu dulu mereka harus melalui pembekalan dulu 

sebagaimana karyawan baru di sini. Pembekalan dilaksanakan dua kali 
Bu, yang pertama di sekolah. Dulu saya yang ke sana untuk 
menyampaikan pembekalan khusus kepada anak-anak yang mau 
prakerin di sini. Yang ditempatkan di Matahari yang materinya 
disampaikan oleh perwakilannya, dan sebagainya. Terus setelah ada 
serah terima siswa dari sekolah ke sini, kita akan adakan pembekalan di 
sini dengan materi yang lebih spesifik, Nanti Ibu bisa mengikuti kalau 
mau” 

P         :  Kapan itu Pak? 
SHRD: Penarikan dan penyerahan siswanya tanggal 1 Pebruari Bu, Kalau 

pembekalannya berarti 3 hari sebelumnya, 28-30 Januari 2008, jam 
09.00-13.00 WIB. Tempatnya di Ruang Rehobat, dari tempat parkir ke 
timur nanti ada bengkel dan salon mobil, na sebelahnya. 

P         :  Materinya apa saja kok sampai 3 hari? 
   SHRD: Tentunya yang ada kaitannya dengan dunia kerja di sini Bu,misalnya  
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               salesmanship, menata barang, customer satisfaction, dll diberikan di sini 
              Kalau yang sehari di sekolah dulu itu tentang prakerin secara umum. 
  P        :  Metode penyampaian materinya gimana Pak? 
 SHRD :Kebetulan ada materi yang harus kita sampaikan dengan ceramahsesekali 

diselingi tanya jawab, misalnya masalah sejarah perusahaan, aturan, 
larangan. Tapi kalau materi salesmanship misalnya, ya harus ada rolle 
play, mereka berpasangan.gantian jadi pembeli dan pramuniaganya 
dengan begitu anak-anak benar-benar ngerti. Kita sampaikan juga 
dengan studi kasus, bervariasilah Bu supaya siswa gak bosan dan cepet 
ngertinya. 

P        :  Siswa yang di sini ada persyaratannya nggak Pak? 
SHRD: Kalau karyawan mutlak, tapi kalau siswa prakerin ya nggak mutlak banget 

Bu. Misalnya syarat tinggi badan minimal 155 cm. Susah kan Bu kalau 
harus cari siswa sebanyak 40 kok minimal tingginya 155 cm. Ya kurang-
kurang dikit nggak apa-apalah, yang penting dia mau ikut pembekalan dan 
mematuhi aturan di sini. Itu saja kok. 

P     Rencananya, siswa yang periode Pebruari nanti perlantai berapa orang       
Pak? 

SHRD: Wah, untuk keseluruhan sama dengan yang sudah-sudah. Anak yang di 
sini selalu kurang lebih 40, dibagi 2 kelompok kan 20,jadi ya dibagi 5 
lantai. Satu lantainya nanti 4 anak, 2 shif siang 2 lagi shif malam. Yang 
mbimbing juga sama, jalan otomatis semua Bu, seperti yang sudah-sudah. 

P        :  Rencana evaluasi ada nggak Pak? 
SHRD : Ya sama seperti kemarin, biasanya pas Tugas Akhir (TA) nanti Bu. Tapi 

tidak menutup kemungkinan kalau pembimbingnya kepingin tahu 
kemampuan anak yang dibimbingnya, ya mereka adakan evaluasi sendiri. 

 
 
Pelaksanaan (W/SHRD/F2) 
P   : Tadi dikatakan bahwa yang di sini sekarang kelas III, Pebruari nanti 

diganti kelas II, siswanya kurang lebih 40, dibagi 2 kelompok, 
maksudnya bagaimana Pak? 

SHRD :  Begini Bu, yang sekarang di sini memang kelas III sudah sejak setahun 
lalu, tepatnya 1 Pebruari 2007 ketika mereka masih kelas II semester 
genap mereka prakerin di sini, namun bergantian. Karena di SMK 2 
siswa Penjualan ada dua kelas, maka bulan Pebruari yang prakerin siswa 
II Penjualan 1 selama sebulan prakerin di sini sedang II Penjualan 2 
pelajaran biasa di sekolah, Maretnya mereka (II Penjualan 1) kembali ke 
sekolah, diganti II Penjualan 2 prakerin di sini, demikian seterusnya, 
sampai sekarang, mereka sudah kelas III, yang ini berarti III Penjualan 2, 
bulan depan ganti periode baru, nanti ada penerikan siswa kelas III yang 
sekarang dan penyerahan siswa kelas II yang akan prakerin mulai 
Pebruari.  

P : O begitu, berarti setiap saat di sini ada siswa prakerin ya Pak, nggak  
cuma incidental dua bulan atau tiga bulan berturut-turut?  
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SHRD :Kalau cuma dua bulan terus selesai, mereka dapat apa? Kebetulan 
kesepakatan kerjasamanya memang 6 bulan, itu sudah sejak pertama 
yaitu tahun 1996 karena SMK 2 Semarang ingin meniru SMK di Jerman. 
Kebetulan saja SMK 2 merupakan satu dari 5 SMK di Indonesia yang 
mengadakan kerja sama dengan pemerintah Jerman. Harusnya kalau 
benar-benar mengadaptasi sana, masih kurang lo Bu 6 bulan itu,wong di 
Jerman itu 70% praktek 30% teori. Kita kan nggak cuma sekedar 
menerima mereka praktek di sini, tapi paling tidak membuat mereka 
benar-benar merasakan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga pada 
saat kembali ke sekolah mereka benar-benar punya pengalaman kerja 
yang ketika mereka lulus nanti bisa dipakai sebagai bekal, paling tidak 
kalau mereka melamar kerja di sini dan persyaratan tinggi badan 
memenuhi, mereka bisa diterima tanpa harus mengikuti training karena 
pada dasarnya training untuk calon SPG sama dengan pembekalan siswa 
prakerin. Kalaupun mereka tidak melamar ke sini, mungkin mereka 
melamar ke swalayan mana, yang jelas apa yang kami berikan selama 
siswa mengikuti prakerin di sini bisa dijadikan bekal untuk melamar 
pekerjaan penjualan dimanapun, itu tujuan kami menerima siswa 
prakerin di sini.  

P : Bekas siswa Penjualan SMK 2 ada yang kerja di sini ya Pak? 
SHRD :Banyak Bu, dan mereka tidak harus ikut training lagi karena pembekalan 

saat mereka akan prakerin, materinya hampir sama dengan materi training. 
Bedanya anak prakerin kan tidak ada hak cuti dll yang harus disampaikan. 
kalau cara kerja, sama. 

P : Selama di sini kegiatan mereka apa saja? 
SHRD: Pada intinya mereka membantu tenaga penjualan di sini. Jadi mereka ya 

melakukan kegiatan apapun yang dikerjakan prtamuniaga di sini. Melayani 
dan mengarahkan pembeli, meyakinkan pembeli, bikin nota, mencarikan 
barang, pokoknya semua pekerjaan pramuniaga. 

P        : Pembimbingnya mengawasi terus ? 
SHRD: Tidak harus Bu. Kalau pembimbingnya shif pagi sedangkan siswa shif 

malam gimana, ya karyawan yang lain ikut membantu. Memang pertama 
di sini mereka malu-malu, tapi kalau sudah dua minggu biasanya sudah 
membaur. 

P        :  Siswa harus absen juga Pak? 
SHRD:  O iya, samalah dengan karyawan, tempatnya juga di dekat pos satpam. 

Kalau mereka ngabsenke temannya ya kita tegur. Kan jam kerjanya juga 
sama, untuk shif pagi jam 09.00-15.00 shif malam jam 15.00-21.00, tapi 
lima belas menit sebelumnya mereka harus sudah ada di lantai masing-
masing. 

P  : Berarti mereka langsung praktek ya Pak? Kalau mereka melakukan 
kesalahan? 

SHRD: Betul. Teori ya pas pembekalan, lainnya praktek, langsung ketemu 
pelanggan, bikin nota beneran. Kalau ada yang melakukan kesalahan ya 
kita beri sanksi, teguran dulu, kalau diulangi atau sudah menjurus ke 
kriminal ya kita kembalikan ke sekolah. Biasanya para pembimbing lapor 
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ke saya. Sama dengan karyawan, kalau bikin kesalahan ya pertama ditegur 
kan, kalau kebangeten ya dipersilakan mundur. 

P        : Pernah terjadi ada yang dikembalikan ke sekolah? 
SHRD: Dulu Bu, beberapa tahun yang lalu. Waktu atu ada produk yang di 

dalamnya berisi hadiah. Na sama siswa magang hadiahnya diambil, terus 
produknya disuruh beli sama temannya. Ketahuan kan kalau hadiahnya 
sudah diambil, terus dilaporkan ke pembimbing. Pembimbing meneruskan 
ke kami, ya sudah. Itu kan sudah criminal, ya kami laporkan ke sekolah, 
dan kami kembalikan siswa itu ke sekolah. Tapi setelah itu nggak ada lagi 
kejadian yang mengharuskan siswa dikembalikan ke sekolah. 

P        :  La mereka yang di sini juga dibayar Pak? 
SHRD:  Wah kalau bayaran belum Bu. Kalau sekedar uang transport, iya. Kasihan 

kan mereka sudah mbantu kita, paling tidak teman atau keluarganya kan 
penasaran ingin lihat mereka jadi pramuniaga, promosi kan? 

 
Penilaian (W/SHRD/F3) 
P : Terus penilaiannya nanti bagaimana Pak? 
SHRD :Untuk penilaian yang diserahkan ke sekolah mengikuti format dari 

sekolah, penilaiannya langsung nyambung dengan ujian Tugas Akhir Bu. 
Kalau evaluasi pekerjaan ya setiap akhir bulan, biasanya terserah 
pembimbingnya. 

P : Berarti pembimbing yang memberi nilai ya Pak? 
SHRD :Pembimbing itu yang bertanggung jawab secara langsung keberadaan 

siswa di sini, jadi selain membimbing mereka juga menilai. 
P : Metode penilaiannya bagaimana Pak? 
SHRD :Sudah ditetapkan dalam TA Bu apa dan bagaimana kita melakukan 

penilaian. Yang jelas nilai yang kita serahkan kepada pihak sekolah adalah 
nilai apa adanya sesuai kemampuan siswa. 

P        : Wah saya menyita waktu lama, lain kali boleh disambung ya Pak? Saya 
mau melanjutkan observasi ke lantai 3 sampai 5 yang belum. Makasih 
informasinya ya  

SHRD: Monggo Bu, terima kasih kembali. 
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CATATAN LAPANGAN 04 

Hari/tanggal      :  Jumat/ 18 Januari 2008 
Jam                    : 13.35-14.40 WIB 
Ruang                :  Lantai V PSR 
Fokus                 :  Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
Informan            :  Pembimbing Lt V 
 
 

 
Setelah diperkenalkan oleh Pak Soni, Peneliti memulai wawancara. 
Perencanaan (W/PLt V/F1) 
P : Panjenengan pembimbing siswa prakerin kan, pasti punya perencanaan 

dong 
PLtV : Kalau perencanaan yang per point secara tertulis gitu ya ndak ada Bu, 

wong prakerin di sini nyambung dari periode satu ke periode berikutnya, 
sampai gak terasa e setiap bulan ganti siswa, setiap tahun ganti periode, 
siswanya baru lagi. Ya, sudah menjadi sebuah rutinitas gitu, nanti siswa 
datang perkenalan, kita bagi tugas, tunjukin tempatnya, kita ajarin gimana 
caranya, paling minggu berikutnya dah jalan, yang belum paham ya tanya 
sambil jalan, gitu. 

P : Jadi, prakerin di sini merupakan program rutin begitu Bu? 
PLtV : Bisa dikatakan begitu Bu. 
 
Pelaksanaan (W/PLtV/F2) 
P : Sebagai pembimbing siswa prakerin, apa yang Ibu Ana lakukan? 
PLlV : Kami yang mendapat tugas membimbing siswa prakerin, sudah diberi tahu 

dari awal, bahwa saya harus mengajari mereka untuk bisa melakukan 
pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh SPG di sini. Mulai menata 
barang, dengan maksud setelah barang berkurang karena pembelian 
customer display tetap utuh dan menarik, terus administrasinya, cara 
membuat nota, cara membuat laporan, dan yang lain. Memang awalnya 
mereka malu-malu, kami maklum wong mereka baru, tapi kalau sudah 
bulan kedua mereka sudah terbiasa dengan kami, jadi dalam membantu 
pekerjaan kami mereka tidak malu atau harus disuruh-suruh lagi. 

P : Dalam melakukan pembimbingan, apakah Ibu selalu mengawasi mereka? 
PLtV : Kadang-kadang saja Bu. Di lantai V ini kan luas, siswa yang di sini ada 4, 

yang dua shift pagi, dua lagi shift siang. Yang sering mengawasi mereka 
justru ini, Tari yang berdekatan. Dia tahu persis gimana watak mereka. 

L : Iya Bu, kebetulan di konter, saya sering dengan mereka, kadang mereka 
suka meninggalkan lantai, suka nggak disiplin, nanti kalau ditanya 
jawabnya ke kamar mandi, padahal kadang mereka turun ke lantai I yang 
ramai pembeli. 

P : O ada yang begitu? Ada sanksi nggak untuk siswa yang begitu? 
L : Kalau cuma begitu sih biasanya ditegur saja Bu. Tapi kalau sampai 

membolos seperti kemarin ya saya bilang sama Mbak Ana. 
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PLtV : Saya tinggal lapor ke personalia Bu, ke Pak Soni, karena semua yang 
berkaitan dengan siswa prakerin yang ngurusi Pak Soni. Terserah mau 
diapain Pak Soni, biasanya sih ditegur dulu, terus dibuatkan laporan ke 
sekolah. Tapi yang terjadi selama ini ya cuma itu Bu, paling mbolos,  
kalau ditanya kok mbolos, jawabnya nggak tahu sih Mbak, tak pikir kalau 
sekolah libur ya saya ikut libur. 

P : Absen mereka bagaimana? 
PLtV : Seperti karyawan yang lain, absennya pakai jeglokan di dekat pos satpam 

sana Bu, terus mereka harus membuat jurnal tiap hari, mereka juga harus 
tanda tangan tiap hari di konter, nanti saya sebagai pembimbingnya tanda 
tangan biasanya seminggu sekali, kalau tiap hari ribet, harusnya sih tiap 
hari, tapi mereka biasa minta tanda tangan saya seminggu sekali. 

 
Evaluasi (W/PLtV/F3) 
P : Terus bagaimana penilaian/evaluasi terhadap mereka Bu? 
PLtV : Evaluasi pas TA (Tugas Akhir) Bu. Mereka ini kan kelas III, sebentar lagi 

kembali ke sekolah dan diganti dengan kelas II yang prakerin di sini. 
Setelah mereka kembali ke sekolah, mereka biasanya sesekali 
menghubungi kami untuk bimbingan proposal. Nanti ujian TA di sini, 
selain kami yang melakukan pengamatan, biasanya orang-orang tertentu 
yang melakukan penilaian.  

P : Jadi mereka yang ditempatkan di lantai V nanti ujian TA-nya juga di lantai 
V? 

AS : Tidak selalu Bu, kadang nanti pas ujian dapat di lantai III, soalnya mereka 
harus menguasai pekerjaan di semua lantai walaupun pas prakerin mereka 
ditempatkan di lantai V 

P : O begitu. Guru pembimbing dari sekolah juga ikut menilai? 
AS : Tidak, yang menilai semua dari sini, kalau formnya dari sekolah, sini 

tinggal ngisi terus dikembalikan ke sekolah lagi. Guru pembimbingnya 
seringnya kalau kesini tidak menemui kami, paling cuma ketemu Pak 
Parlan atau Pak Soni untuk minta tanda tangan dan stempel. 

P : Terima kasih Bu Ana, Mbak Tari. 
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CATATAN LAPANGAN 05 

Hari/tanggal   :  Jumat/18 Januari 2008 
Jam                 :  14.50-15.30 WIB 
Tempat            :  Ruang kerja Lantai I 
Fokus               :  Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
Informan          :  Pembimbing Lantai I 
 

 
Setelah diperkenalkan oleh Pak Soni, Peneliti memulai wawancara 
Perencanaan (W/PLtI/F1) 
P       :  Sebelum siswa datang ke sini, Mbak bikin perencanaan nggak? 
PLtI  :  Aduh enggak Bu, otomatis saja. Wong siswa ya datang ya otomatis 

nyambung siswa yang kembali ke sekolah. Jadi ya perencanaannya secara 
otomatis kayak yang kemarin. Yang kemarin kayak kemarinnya lagi. Gitu 
terus. 

P : Wah, berarti nggak tertulis ya? 
PLtI : Iya, sudah sepuluh tahun lebih sih Bu, berjalan seperti itu, jadi sepertinya 

secara otomatis, begitu siswa yang baru datang langsung kita ajak kenalan, 
kita kasih tahu dia nanti di mana, apa tugasnya, gimana ngerjainnya, apa 
yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di sini, pokoknya semuanya, 
tahu-tahu mereka sudah menjadi bagian dari kita di sini. 

P : Berarti prakerin mirip program rutin di PSR ya 
PLtI : Bisa dikatakan seperti itu Ibu. 
 
 
Pelaksanaan (W/PltI/F2) 
P : Terus apa saja to yang dilakukan siswa prakerin selama di sini? 
PLtI : Wah, banyak Bu. Apapun pekerjaan yang dilakukan pramuniaga di sini, ya 

itu yang dilakukan oleh siswa prakerin di sini, karena pada prinsipnya 
mereka itu membantu kami di sini, jadi pekerjaannya sama. Kebetulan 
yang di lantai I kan ada swalayan, jadi mereka harus bisa mendisplay, di 
lantai I juga sering ada pameran jadi mereka harus melakukan ferishable 
atau pelayanan langsung, kadang diputer ke konter obat, membuat nota 
dan administrasi yang lain, misalnya laporan pembelian barang. Mereka 
juga ikut breefing sebagaimana karyawan di sini, pokoknya sama dengan 
pramuniaga di sini Bu. 

P : Kerja mereka bagaimana? Mungkin pernah terjadi pelanggaran? 
PLtI : Kebetulan siswa yang di lantai I itu kok gak pernah ada masalah, mereka 

disiplinnya bagus, kebetulan absen seperti kami juga di jeglok dekat pos 
satpam, selain mereka juga menandatangani jurnal mereka setiap hari, 
kalau saya  menandatangani jurnal mereka seminggu sekali Bu. Pada 
awalnya memang masih malu-malu, tapi yang sekarang di sini kan kelas 
III yang sudah 6 bulan di sini, sebentar lagi mereka kembali ke sekolah, 
jadi mereka sudah seperti layaknya karyawan di sini. Pernah sih dulu, yang 
angkatan dulu tapi Bu, melakukan pelanggaran kalau nggak salah 
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menyimpan barang yang ada hadiahnya kemudian dibuka dan temannya 
disuruh beli tapi hadiahnya sudah dia ambil, langsung kami laporkan 
personalia dalam hal ini itu tugas Pak Soni Bu. 

P : Ibu pernah ketemu dengan guru pembimbing mereka? 
PLtI : Kebetulan setiap kali guru pembimbing melakukan monitor terhadap 

mereka, selalu menemui kami di sini Bu, sehingga kami bisa 
menyampaikan laporan tentang siswa kepada gurunya. Sebaliknya kalau 
mereka membawa sesuatu misalnya ijin untuk siswa yang di sini untuk 
dipanggil ke sekolah, ya kami terima. 

 
Evaluasi (W/PLtI/F3) 
P : Penilaian terhadap pekerjaan siswa selama di sini bagaimana? 
PLtI : Pas TA (tugas akhir) Bu, jadi sudah ada format resmi dari sekolah. Kalau 

untuk evaluasi incidental sih biasa kami lakukan sebelum anak diputer ke 
bagian lain. Misalnya tadinya di swalayan mau digeser ke konter obat, ya 
harus menguasai semua pekerjaan di swalayan dulu baru dioper ke konter 
obat. Soalnya nanti pas ujian TA mereka harus menguasai semuanya. Bisa 
jadi siswa yang prakerinnya di lantai I pas ujian TA di uji dengan 
pekerjaan di lantai II 

P : Ujian TA-nya bagaimana? 
PLtI : Biasanya setelah kembali ke sekolah mereka masih sering ke sini untuk 

konsultasi dengan kami tentang proposalnya. Saat ujian yang menilai 
selain Pak Parlan dan Pak Soni, juga melibatkan supervisor atau asisten di 
masing-masing lantai sebagai pembimbing mereka, kebetulan saya salah 
satu yang mewakili lantai I Bu, jadi tahu persis, yang diujikan ya studi 
kasus seputar customer service, salesmanship, dll mengikuti format yang 
dikirim dari sekolah. 

P : Biasanya siswa lulus semua? 
PLtI : Mereka saja di sini selama 6 bulan, dituntut menguasai semua pekerjaan, 

ya kalau grogi mungkin, tapi yang jelas hasilnya memuaskan, sehingga 
kadang mereka kami suruh ngelamar kerja di sini kalau sudah lulus nanti. 

P : O begitu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak. 
PLtI  :  Sama-sama Ibu 
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CATATAN LAPANGAN 06 

Hari/tanggal         :  Selasa/ 22 Januari 2008 
Jam                       :  13.20-14.00 WIB 
Tempat                  :  Lantai I PSR 
Fokus                     :  Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
Informan                :  Siswa kelas III 

 
Setelah minta ijin kepada Pak Soni, Peneliti memulai wawancara 
Perencanaan (W/S.1/F1) 
P : Dari kostumnya, siswa prakerin nih, siapa namanya, kelas berapa? 
S.2 : Ya Bu, saya Abrina kelas III Pj 2, ini hari-hari terakhir saya, karena awal 

Pebruari nanti saya harus kembali ke sekolah. 
P : Memang di sini berapa bulan? 
S.2 : Enam bulan Bu, cuma sebulan di sini sebulan di sekolah, jadi dulu mulai 

bulan maret 2007 saya disini, nggak terasa sudah setahun, Pebruari nanti 
ganti adik kelas yang di sini, kita yang kelas III selesai, tinggal TA nanti 
penilaiannya di sini.  

P : Dulu ada pembekalan? 
S.2 : Ada Bu, ya sebelum ditempatkan di lantai sini ada pembekalan selama tiga 

hari.  
P      :  3 hari, mbahas apa aja itu? 
S.2   :  Banyak Bu, pertama tata tertib, sejarah PSR, salesmanship, 

kepramuniagaan, customer service, dan lain-lain. Sebenarnya di sekolah 
sudah diberikan, tapi gak semendetail pas pembekalan. Ada beberapa 
materi yang mengharuskan kita maju berpasangan, misalnya Customer 
Service, banyak dikasih contoh-contoh kasus yang ternyata benar-benar 
kami alami setelah di sini. Diajarin cara absent pakai jeglokan, diajarin 
bikin administrasipembelian maupuin penjualan barang, pokoknya 
komplet Bu, tiga hari jadi gak lama. 

 
Pelaksanaan (W/S.2/F2) 
P : Wah pengalamannya banyak dong, apa saja yang mbak lakukan selama 6 

bulan? 
S.2 : Banyak, karena semua pekerjaan di lantai satu harus saya kuasai. Pertama 

saya di swalayan, pekerjaannya mendisplay barang, jadi setiap hari selalu 
keliling melihat persediaan barang yang ada kalau mau habis ya di catat 
dan ditambahi, terus pindah konter obat, selain membuat administrasi obat 
yang terjual dan harus dibeli juga membuat nota, karena di konter obat 
harus pakai nota, terus muter ke arena pameran dengan tema Gong Xi Fat 
Chai) selain mendisplay barang juga membuat nota, pokoknya muter di 
lantai satu ini, sehingga saya sekarang bisa membuat administrasi 
misalnya membuat retur, membuat permintaan barang, mendisplay, dll. 

P : Semua yang mbak kerjakan di sini ada kaitannya dengan materi pelajaran 
di sekolah? Terus, merasa berat nggak dengan pekerjaan itu? 
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S.2 : Berat sih, terutama pada minggu pertama, tapi lama-lama karena sudah 
terbiasa, ya senang aja. Apalagi di sini cuma praktek terus, gak pernah 
teori kayak di sekolah, dan kebetulan aja yang teori diberikan di sekolah 
walaupun terbatas,namun praktek benerannya di sini, ada pembeli beneran, 
barang beneran. Tempatnya beneran, lebih komplit, jadi gak mbosenin. 
Kalau pas shift pagi pekerjaan dimulai jam setengah sembilan setelah 
absen di dekat pos satpam sampai jam tiga. Kalau shift siang mulai jam 
tiga sampai jam sembilan, tapi jam tiga kurang seperempat harus sudah 
sampai di lantai, dan selama di lantai gak boleh duduk, makan/minum 
cuma boleh pas istirahat. 

P     :  Pernah kena sanksi? 
S.2  :  Enggaklah Bu, kita yang di lantai 1 katanya manis-manis lo. Itu temen saya 

yang di lantai V sering jalan-jalan ke sini jadi mereka sering kena tegur, 
mungkin bosen soalnya di sana sepi. Kalau di sini paling ramai, jadi kita 
gak ada waktu untuk jalan-jalan. Begitu datang absent, benah-benah, mulai 
nglayanin pelanggan, ngisi jurnal, sudah. Ya kayak karyawan di sini yang 
lain juga gitu Cuma kita musti ngisi jurnal harian yang dikasih sekolah. 
Besok dikumpulin lagi di sekolah 

P     :  Kalau diperlakukan seperti karyawan, dikasih uang juga dong? 
S.2  :  Dikasih Bu, sekedar transport saja, lumayanlah 
P     :  Di sini Pembimbing Mbak Abrina siapa? 
S.2  :  Yang di lantai I Mbak Endah Bu, orangnya baik kok. 
 
Evaluasi (W/S.2/F3) 
P : Ada evaluasinya? 
S.2 : Saya disuruh ndisplay sambil ditunggui, bikin administrasi selalu dicek 

terus, kalau nglayani pembeli diperhatiin, mungkin itu ya evaluasinya. 
Terus nanti kalau kembali ke sekolah, kita harus bikin Tugas Akhir yang 
ujiannya di sini. 

P : Siapa yang merhatiin, nungguin, atau suka ngecek? 
S.2 : Seringnya mbak Endah. 
P : O, terus menurut mbak, apa to manfaat mengikuti prakerin sampai 6 
bulan? 
S.2 : Banyak Bu, sebelumnya saya nggak menyadari, tapi semakin lama disini 

terasa juga, ternyata kerja itu berat harus disiplin, gak boleh duduk selama 
melayani, gak boleh makan minum, tapi wawasan kita jadi tambah, kita 
nggak cuma bisa teori, dan yang pasti kalau nanti lulus saya dah punya 
pengalaman kerja yang bisa saya manfaatkan untuk nglamar kerja. 

P : O gitu, oke dari tadi dah ngomong banyak, terima kasih ya mbak Abrina.  
S.2    :  Sama-sama Ibu 
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CATATAN LAPANGAN 07 

 (Obs/Per/F1.2) 

Hari/tanggal       :  Senin-Rabu/28-30 Jan 08 
Jam                     :  09.00-13.00WIB 
Tempat                :  R. Rehobat 
Fokus                   :  Perencanaan 
Yang diobservasi :  pelaksanaan pembekalan 
 

 
Peneliti sampai di R. Rehobat jam 10.20 WIB. As. HRD Manager yang 

sedang berbicara di depan mengangguk melihat kedatangan peneliti, selanjutnya 
peneliti mengambil tempat duduk di barisan paling belakang. 

Pagi itu sejumlah 43 orang siswa yang kebetulan perempuan semua, 39 dari 
program keahlian Penjualan dan 4 orang dari program keahlian Sekretaris datang 
diantar gurunya, Drs. Sutikno Prawoto, diserahkan kepada Pak Albertus Bramasto 
untuk mengikuti pembekalan selama 3 hari di R. Rehobat PSR. Pembekalan 
dimulai dengan mengabsen sekaligus perkenalan antara siswa dengan Pak Bram 
yang akan menyampaikan pembekalan. 

Hari pertama pembekalan diisi dengan tata tertib, aturan kerja, absen, 
himbauan ataupun larangan yang berlaku untuk siswa prakerin selama mengikuti 
kegiatan prakerin di PSR. Pada sesi kedua dengan Pak Soni disampaikan tentang 
seluk beluk PSR dan keadaan lantai-lantai yang ada di PSR. 

Pada hari kedua, disampaikan materi kepramuniagaan yang membahas 
kegiatan apa saja yang akan dilakukan siswa selama melaksanakan prakerin, apa 
saja yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan siswa, aturan seragam, dandan,dll. 
Pada sesi kedua disampaikan materi Customer Satisfaction. Yang menyampaikan 
materi pada hari Selasa adalah Staf HRD, Bapak Soni Darto. 

Sedangkan pada hari ketiga disampaikan oleh staf HRD juga materi Product 
Knowledge/Administrasi dan Dept. Store, serta pembagian shift dan lantai. 
Pembekalan disampaikan dengan metode ceramah dengan diselingi Tanya jawab 
dengan contoh aktual yang sering terjadi di PSR serta disertai himbauan untuk 
melakukan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh siswa prakerin (filosofi 
perusahaan), dan dilakukan Rolle Play untuk materi tertentu misalnya Customer 
Satisfaction yang menuntut siswa untuk maju berpasangan untuk berperan sebagai 
penjual dan pembeli, dll. 
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CATATAN LAPANGAN 08 

(W/S.2/F1) 

Hari/tanggal   :  Selasa/ 29 Januari 2008 
Jam                 :  12.50-13.15 WIB 
Tempat            :  R. Rehobat 
Fokus               :  Pembekalan 
Informan          :  Siswa 
 
 

 
P : Boleh tahu namanya? 
DS : Saya Devi Disetyani kelas II Pj 2, Bu. 
P : Gimana kesan setelah mengikuti pembekalan? 
DS : Biasa saja Bu, di sekolah juga sering diajarkan bagaimana jadi pramuniaga 

yang baik, cuma di sini bagaimana jadi pramuniaga yang baik untuk Sri 
Ratu. Luar biasanya yang menyampaikan Pak Soni, jadi kita semangat 
memperhatikan, dan contoh-contoh yang disampaikan semua yang benar-
benar sering terjadi di sini. 

P : Sebelum pembekalan di sini, adakah pembekalan di sekolah? 
DS : Ya, 29 Desember kemarin diadakan pembekalan di sekolah, 

pembekalannya bareng-bareng dengan tempat lain, Matahari, Hero, 
Phapros, Gramedia, Hotel Pandanaran, dan yang lain. Jadi yang di Sri 
Ratu ngumpul, yang ngisi Pak Soni. Yang Matahari ngumpul sendiri yang 
ngisi juga dari Matahari. 

P : Ada seleksi lebih dulu? 
DS : Kebetulan yang di Phapros dan Gramedia diseleksi, soalnya diambil yang 

pinter-pinter. Sedangkan yang di Sri Ratu dicari yang tingginya min. 155 
cm. Yang di tempat lain setahu saya nggak ada seleksi Bu, Cuma 
ditempatkan di lokasi yang dekat rumah saja. Kebetulan rumah saya dekat 
sini, teman saya yang rumahnya ditempatkan Hero Puri 

P : Kemarin sama Pak Bram kan disuruh berpenampilan cantik, pakai make 
up, gak boleh pucat, sekarang kok belum dandan padahal temennya ada 
yang sudah pakai lipstik,pemerah pipi. 

DS : Masih malu Bu, besok saja kalau sudah mulai di lantai. 
P : O begitu, makasih ya waktunya. 
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CATATAN LAPANGAN 09 

(Obs/Per/F1.3) 

Hari/tanggal           :  Kamis/ 31 Januari 2008 
Jam                         :  09.30-11.05 WIB 
Tempat                   :   R. Rehobat 
Fokus                      :  Perencanaan 
Yang diobservasi : Kegiatan penyerahan siswa prakerin  

periode 2008/2009 
 
 

 
Acara penyerahan siswa prakerin dari pihak sekolah ke pihak PSR menurut 

rencana dilaksanakan jam 09.00 WIB , karena pelaksanaan pelepasan siswa 
prakerin di sekolah mundur dari yang seharusnya jam 07.00 WIB menjadi 07.30 
WIB, maka penyerahan siswa ke PSR juga mundur menjadi jam 09.30 WIB. 

 
Penyerahan siswa prakerin rombongan I dari pihak sekolah diwakili Bapak 

Ganjar Triadi Budi Kusuma, S.Pd. Sementara dari pihak PSR diwakili Bapak 
Sony Darto, SH (Supervisor HRD) yang menyatakan bahwa mulai saat itu siswa 
memiliki dua predikat, sebagai siswa bila di sekolah, dan sebagai karyawan bila 
berada di PSR. Dilanjutkan dengan pembagian/penempatan siswa di lantai sesuai 
urutan siswa dari sekolah. Karena rombongan I (kelas II Pj 1) sebanyak 20 siswa, 
maka masing-masing lantai mendapat 4 siswa, 2 shift pagi dan 2 shift siang. 

Setelah pembagian lantai selesai, dilanjutkan jalan keliling pengenalan 
lingkungan PSR, dan praktek melakukan absen di dekat pos satpam. 
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CATATAN LAPANGAN 10 
(W/GP.1/F1) 

Hari/tanggal         :  Kamis, 31 Januari 2008 
Jam                       :  11.15- 11.40 WIB 
Tempat                  :  Depan Mushola PSR 
Fokus                    :  Perencanaan Prakerin   
Informan               :  Guru Pembimbing 
 

 
P : Selamat siang Bapak, kalau boleh saya pingin nanya sedikit nih Pak 
GP.1 : Waduh, silakan Mbak. Saya akan senang sekali kalau bisa membantu. 
P : Begini Pak, hari ini kan Bapak mengantar siswa ke sini untuk 

melaksanakan prakerin. Memangnya sejak kapan to Pak terjalin 
kesepakatan kerjasamanya? 

GP.1 : Wah, sudah lama Mbak, kalau nggak salah sejak 1996, tepatnya tanggal 
berapa saya nggak tahu wong belum di SMK 2. Cuma, menurut cerita itu 
dibuat setelah ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan 
pemerintah Jerman yang menangani lima SMK, satu SMK di Medan, satu 
di Surabaya, dua di Jakarta, satu lagi ya SMK 2 Semarang ini. Di papan 
nama sekolah yang ada di pinggir jalan ada kok mbak tulisan tentang kerja 
sama itu, bisa dilihat atau mungkin diambil gambarnya nanti atau mungkin 
lain kali 

P : Kok bisa dengan PSR gimana ceritanya Pak? 
GP.1 : Katanya sih dulu semua DU/DI diundang, salah satunya ya PSR ini, terus 

PSR bersedia kerja sama sebagai Institusi Pasangan. Pasti sebelumnya kan 
sudah ada pemberitahuan dari kantor dinas Pendidikan waktu itu kepada 
PSR ya. Apalagi Pak Parlan itu kan orang BKSP jadi lebih tahu, nah 
kerjasama itu diperpanjang tiap tiga tahun sekali. 

P : Wah, bisa dikatakan ini program rutin ya Pak 
GP.1 : Benar Mbak, jadi kita kerja juga otomatis sesuai pembaharuan di MOU   
itu. 
P : Ok Pak, terus kalau waktunya enam bulan, apa nggak repot Pak sekolah, 

kan ketika siswa benar-benar kembali setelah mengakhiri prakerin, mereka 
sudah kelas III semester genap, langsung persiapan ujian. 

GP.1 : Kalau dianggap repot, ya gurunya mungkin repot, karena yang ada di 
sekolah hanya satu kelas, kadang juga gak genap, cuma separo kelas. Tapi 
bagaimana lagi wong namanya sudah kebijakan, ya harus diikuti. 
Kenyataannya guru-guru 
enjoy aja duma ngajar 20 siswa, sudah biasa. Karena kita berkiblat pada 
Jerman, disana kan 70% praktek dan 30% teori, sedangkan di sini masih 
kebalikannya, kita sih sudah lebih dari 30% kayaknya dengan system 
seperti ini. Kalau siswa kerepotan menghadapi ujian nasional, sepertinya 
juga enggak Mbak, karena masih ada waktu satu semester untuk 
melakukan pengayaan terutama pelajaran Indomi yang di nasionalkan itu. 
Kenyataannya dari tahun ke tahun juga angka kelulusan siswa juga 
memuaskanlah. 
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P : Kurikulum yang dipakai di sekolah juga dipakai di PSR untuk prakerin? 
GP.1 : Untuk yang pelajaran produktif memang kita padukan, tapi ya itu tadi 

karena kerja sama sudah berlangsung lam dan Pak Parlan itu orang BKSP 
dan ketua APPI, beliau sudah tahu apa saja materi yang harus diberikan 
kepada siswa prakerin. Toh nanti pas anak ujian kompetensi, juga orang-
orang mereka yang menguji.   

P      :  O begitu. Ada seleksi siswa nggak Pak untuk penenmpatan prakerin ini? 
GP.1:  Gini Mbak ya, PSR ini kan Institusi Pasangan SMK 2 yang pertama dan 

paling awet. Untuk itu khusus yang di sini, kita carikan siswa yang 
tingginya minimal 150 cm, karena kalau mengikuti persyaratan sini 
minimal 155 cm, kita kesulitan Mbak untuk sejumlah sekian itu. Baru 
sisanya kita tempatkan di Gramedia, Hero,Phapros, dan yang lain. 
Terbanyak sih di sini, kali ini anak Pj 39 orang. Selain itu kita carikan 
yang rumahnya dekat-dekat sini. Kasihan kalau rumahnya jauh, kan ada 
shif malam. 

P      :   Selama siswanya di sini, berapa kali Guru pembimbing memonitor? 
GP.1 :  Biasanya sih 3 kali Mbak, nanti kalau sudah ada tugas monitor saya kasih 

tahu ya Mbak. 
P      :  Oh, terima kasih banget ya Pak 
GP.1 :  Wah sama-sama Mbak 
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CATATAN LAPANGAN 11 
 

(Obs./Pel/F2.2) 
 
Hari/tanggal       :  Senin/11 Pebruari 2008 
Jam                     :  14. 35-15.10 WIB 
Tempat               :   Mesin absen karyawan 
Fokus                  :  Pelaksanaan prakerin 
Yang diobservasi:  Pelaksanaan absen siswa prakerin 
 
 

 
Siang itu peneliti sengaja duduk di depan pos satpam, mengawasi 

karyawan yang datang satu persatu dan melakukan absent di mesin absent. Ada 
karyawan berseragam hitam putih yang tak lain adalah siswa prakerin datang 
berombongan dan dengan bercanda mereka bergantian memasukkan kartu absent 
mereka ke mesin absent. Setelah semua selesai melaksanakan absent, mereka 
berombongan lagi menaiki tangga khusus karyawan menuju lantai di mana 
mereka bertugas. Perlu diketahui bahwa mereka tidak diperkenankan naik turun 
melalui lift pengunjung. 

 
Beberapa saat kemudian terlihat karyawan yang keluar/turun dari tangga 

karyawan. Satu persatu mereka tanpa terkecuali siswa prakerin melakukan absen 
pulang sebelum meninggalkan PSR. 
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CATATAN LAPANGAN 12 
 

Hari/tanggal    :  Senin/ 11 Pebruari 2008 
Jam                 :  16.35-18.20 WIB 
Tempat            :  R. Kerja As. Store Man. Lt II PSR 
Fokus              :  Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
Informan     : Asisten Store Manajer/Penanggung jawab 

prakerin 
 
 

 
Perencanaan (W/ASM/F1) 
P : Kerja sama antara SMK 2 Semarang dengan Pasaraya Sri Ratu sudah pasti 

ada MOU nya Pak,ya. Boleh tahu bagaimana proses pembuatan MOU 
tersebut? 

ASM : Mulanya tahun 1996 SMK 2 merupakan satu dari 5 SMK di Indonesia 
yang menjadi SMK proyek kerja sama dengan pemerintah Jerman (1 SMK 
di Medan, 1 SMK di Surabaya, dan yang 2 SMK di Jakarta). Memiliki 
tujuan yaitu meningkatkan mutu SDM muridnya dalam hal ini melalui 
Pendidikan Sistem Ganda, disampaikan ke kita, ternyata kok nyambung, 
terus ditindak lanjuti dengan bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana 
pelaksanaan kegiatannya, apa tugas dan tanggung jawab masing-masing 
pihak, bagaimana biayanya. Kalau dari pihak SMK begini, bagimana 
dengan PSR, bisa nggak, dan lain-lain, harus berdasar kesepakatan 
bersama terutama kita yang ketempatan siswa/sebagai tempat magang 
siswa harus terlibat, terus dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja 
sama (MOU) itu. 

P : Berapa lama jangka waktu berlakunya MOU tersebut Pak? 
ASM : Bisa dilihat di MOU, jangka waktu berlakunyatiga tahun, maksudnya 

setiap tiga tahun diperbaharui, kan selama tiga tahun sudah pastilah terjadi 
banyak kejadian atau perubahan, misalnya kepala sekolahnya ganti, biaya 
berubah dan lain-lain. Kebetulan kemarin barusan diperpanjang, MoUnya 
masih di SMK 2, panjenengan bisa pinjam ke Pak Tikno. Drs. Sutikno 
Prawoto. 

P : Ya Pak. Berarti bisa dikatakan prakerin menjadi program rutin di PSR. 
Begitu Pak? 

ASM : Begitulah. Karena ternyata manfaatnya juga banyak untuk untuk kami, 
misalnya saja dengan ada siswa prakerin bisa mendatangkan customer, 
promosi juga kan, siswanya selain belajar juga membantu pekerjaan di 
sini, dll. Jadi nggak benar kalau kami hanya memanfaatkan tenaga gratisan 
dari adanya siswa prakerin di sini. Kalau saling menguntungkan, iya. 

P : Ada persyaratan khusus nggak Pak untuk siswa yang prakerin di sini? 
ASM : Siswa prakerin di sini bagi orang luar itu kan tidak ada bedanya dengan 

prauniaga/karyawan di sini, jadi ya mau tidak mau harus mendekati 
idealnya pramuniaga, minimal tingginya 155 cm atau kurang-kurang 
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dikitlah, bersedia mengikuti pembekalan&mengikuti aturan yang berlaku 
di sini. 

P : O pembekalan yaPak? 
ASM : Ya, dengan mengikuti pembekalan mereka jadi tahu bagaimana melayani 

karyawan, dan tugas apa saja yang harus dikerjakan selama di sini. Paling 
tidak materi peraturan perusahaan, Salesmanship, Customer Service, 
Product Knowledege, administrasi, Dept. Store, dll harus disampaikan dan 
diketahui supaya siswa siapa untuk dianggap sebagai karyawan oleh 
customer. Nggak mungkin kan customer mikir o ini kan siswa magang, 
pantes gak mudeng produk. Mereka semua mikirnya yang ada di sini 
adalah pramuniaga, titik. Makanya walaupun seragam mereka beda, 
mereka tetap harus dandan dan berpenampilan menarik. 

P : Tujuan prakerin bagi PSR? 
ASM : Klise mungkin, tapi itulah adanya, kami ingin mencerdaskan anak bangsa 

yang siap kerja setelah lulus. Nggak peduli, setelah lulus nanti mereka 
dipakai siapa, entah Matahari, Hero, atau kami sendiri, nah untuk itu siswa 
selama di sini harus benar-benar melaksanakan praktek, sehingga mereka 
bisa tahu bagaimana kerja di tempat kerja, tentu saja sesuai dengan 
pembagian yang telah kami tetapkan, sesuai dengan kapasitas, selain itu 
sesuai standart materi pendidikan, pelatihan, pengujian, serta sertifikasi 
sesuai yang tercantum dalam MOU. 

P : Perencanaan waktunya Pak? 
ASM : Kebetulan prakerin yang kita tanganin mengadopsi yang dilakukan 

pemerintah Jerman walaupun tidak sepenuhnya. Soalnya di Jerman itu 
teori dengan praktek perbandingannya 70:30 sedangkan kita masih belum 
bisa seperti itu, jadi siswa berada di sini selama 6 bulan, dengan ketentuan 
sebulan di sini sebulan di sekolah. Dan selama di sini sudah pasti 
wewenang terhadap siswa ada di tangan kami, sekolah sekedar memonitor 
saja. 

P : Rencana evaluasi ada Pak? 
ASM : Evaluasi nanti berupa TA, namun kami merencanakan ada evaluasi di luar 

itu, yaitu bulan terakhir pelaksanaan prakerin. 
 
Pelaksanaan (W/ASM/F2) 
P : Apa saja kegiatan siswa selama 6 bulan di sini? 
ASM : Banyak, melayani konsumen dan mengerjakan administrasi, dan semua 

yang dilakukan pramuniaga di sini. Sudah disampaikan ke siswa pada saat 
pembekalan dan ditekankan berkali-kali kepada mereka, bahwa pada 
dasarnya siswa prakerin bersifat membantu supaya tujuan penjualan 
tercapai. Makanya pada saat pembekalan semua yang berkaitan dengan 
kepramuniagaan disampaikan semua. Karena pembeli tahunya mereka di 
sini itu ya pramuniaga. 

P : Berarti aturan untuk siswa prakerin juga sama dengan aturan untuk 
karyawan? 
ASM : Ya nggak semua, karena siswa prakerin kan nggak ada hak cuti misalnya, 

untuk yang lain sama. Absen, sama saja pakai kartu absen. Mereka harus 
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sudah ada di lantai pada shift pagi jam 08.30-15.00. dan siang jam 14.45-
tutup toko jam 21.00. Ada sanksi, juga ada punishment yang diberlakukan 
oleh pembimbing mereka, juga pihak personalia. 

P : Dapat bayaran juga? 
ASM : Wah kalau bayaran belumlah, tapi lebih pas disebut uang transport, 

sekedar membantu meringankan mereka saja, karena kita juga merasa 
terbantu dengan kehadiran mereka. Dengan mereka ada di sini, paling 
tidak kita terbantu ada tambahan tenaga, itu yang pertama. Yang kedua 
keberadaan siswa prakerin yang setiap bulan berganti pastilah 
mengundang keluarga atau teman mereka untuk datang kesini, semula 
sekedar melihat-lihat di sini, masa sih tidak terlewatkan untuk beli-beli, 
jadi paling tidak untuk promosi. Yang ketiga, ini jangka panjang ya, suatu 
ketika kami butuh tenaga tambahan, paling tidak kami bisa menerima 
mereka yang memenuhi syarat untuk bekerja di sini, sehingga kami bisa 
menghemat biaya training. 

P : Apakah kompetensi yang di sampaikan di sini sesuai dengan yang 
diberikan di sekolah? 

ASM : SMK Penjualan itu mengacu pada pekerjaan tenaga penjualan/SPG. 
Sehingga apa yang dipraktekkan di sini klop dengan kurikulum 
produktifnya. Ketika dilakukan validasi kurikulum saya sudah sampaikan 
nanti yang dikerjakan anak ini ini ini, sudah sesuai kan dengan kurikulum 
yang diberikan. Sebagaimana dengan SMK Otomotif, produktifnya adalah 
pekerja tenaga mekanik otomotif, prakteknya di pabrik motor/mobil. 
Semua itu sudah dimatchkan sama BNSP 

P : Selama prakerin di sini, apakah kompetensi yang direkomendasikan untuk 
SMK program Keahlian Penjualanyang  ada 8 unit sudah terlaksana 
semua? 

ASM : O belum belum, karena untuk kompetensi kasir tidak kita berikan. 
Bagaimanapun juga perusahaan tidak berani melepas yang satu itu karena 
merupakan rahasia perusahaan. 

 
Evaluasi (W/ASM/F3) 
P : Tadi ada rencana melakukan evaluasi, bagaimana pelaksanaannya? 
ASM : Evaluasi di sini bisa saya bedakan jadi dua, yang dilakukan pada bulan 

terakhir prakerin, ini sekedar evaluasi intern saja untuk memastikan 
kemampuan siswa sebelum kembali ke sekolah dan sebagai laporan yang 
di buat siswa untuk realisasi pekerjaan, ini dilakukan pembimbing, dan 
ujian TA (tugas akhir) yang dilaksanakan setelah prakerin, yang dilakukan 
pembimbing dan HRD dan formatnya dari sekolah, di mana yang di  nilai 
adalah penampilan (performance), sikap, pengetahuan, serta ketrampilan, 
dan inti ini dipakai sebagai acuan kelulusan siswa. 

P : Apakah hasil yang diperoleh dari evaluasi ini sudah sesuai harapan  
ASM : Saya rasa waktu enam bulan tidak sebentar, dan saya merasa cukup 

memenuhi harapan dari kedua pihak. Harapan sekolah terpenuhi karena 
ketika siswa kembali ke sekolah, pengalaman kerja sudah di tangan, 
sementara harapan kita terpenuhi juga, selain ada tambahan tenaga kerja, 



131 
 

 
 

yang jelas keberadaan siswa prakerin di sini meningkatkan penjualan, 
karena yang jelas mereka punya banyak teman, banyak saudara yang bisa 
dibawa ke sini. 

P : Mantan siswa prakerin di sini ada yang setelah lulus kerja di sini? 
ASM : Sebagian besar karyawan kami adalah mantan siswa prakerin dari SMK 2. 

Yang jelas, mengurangi biaya training karaena mereka pernah mengikuti 
pembekalan dan telah memiliki pengalaman kerja di sini selama 6 bulan, 
jadi tidak usah di training lagi. 
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CATATAN LAPANGAN 13 
(W/GP2/F1) 

Hari/tanggal   :  Senin/ 25 Pebruari 2008 
Jam                 :  11.10-11.30 WIB 
Tempat            : R. Wakil KS SMK 2 Semarang 
Fokus               :  Perencanaan 
Informan          :  Guru Pembimbing 2 
 
 

 
P : Selamat siang Bapak, saya Yuli dari PPS UNNES, kebetulan sedang 

penelitian di Sri Ratu tentang prakerin, kemarin sempat bertemu Bapak 
ketika awal pembekalan prakerin di Sri Ratu. Pak Parlan menyarankan 
untuk pinjam MOU kerja sama, saya harus menemui panjenengan,  karena 
PSR ternyata belum menyimpan. Betul begitu Bapak? 

SP : Oh, memang kemarin baru dilakukan penandatanganan perpanjangan 
MOU, dan kami belum mengirim ke Sri Ratu. coba saya tanya Kepala 
Sekolah dulu. ya, boleh nggak dipinjam. Sebentar ya. (beliau menghadap 
Kepala Sekolah untuk minta persetujuan,sebentar kemudian sudah 
kembali) 
Boleh kok Bu, kepala Sekolah sudah mengijinkan. Kebetulan belum ada 
stempel Sri Ratu, jadi nanti Ibu bisa mampir ke Pak Parlan untuk minta 
stempel. Sebentar saya kopikan ya Bu ( beliau memanggil siswa untuk 
memfotocopy dokumen tersebut di koperasi sekolah). 

  Sambil menunggu, peneliti mewawancarai beliau. 
P : Sejak kapan to MOU itu dibuat Pak? 
SP : Tepatnya 1996 Bu, ketika dimulai pelaksanaan kerjasama dengan 

pemerintah jerman. Kiblat kita memang sana walaupun belum 100%. 
Kebetulan PSR ini IP yang pertama menyanggupi siswa kami prakerin di 
sana, jadi sampai sekarang kami selalu berusaha mengutamakan. Misalnya 
siswa yang prakeri di PSR, kami berusaha mengambil siswa yang sesuai 
dengan kriteria PSR  sisanya baru kita masukkan ke IP  yang lain. 

P : jadi bisa dikatakan IP tetap ya Pak, karena dari waktu ke waktu di PSR 
selalu ada siswa prakerin. 

SP : Benar Ibu. (saat itu siswa yang di suruh memfotocopykan dokumen datang 
dan menyerahkannya) Monggo Ibu, semoga bermanfaat. Kebetulan jam ini 
saya mendapat tugas dari Kepala Sekolah untuk menghadiri undangan di 
Kantor Dinas Ibu, jadi mohon maaf kalau tidak bisa njagongi Ibu lebih 
lama. 

P : Terima kasih sekali Bapak, malah sudah dikopikan segala. 
SP : Sama-sama Ibu. 
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CATATAN LAPANGAN 14 
Hari/tanggal    :   Senin/ 25 Pebruari 2008 
Jam                  :   11.45-12.30 WIB 
Tempat             :   Lobi SMK 2 Semarang 
Fokus                :  Pelaksanaan dan evaluasi 
Informan           :  Guru Pembimbing 1 
 
 

 
Pelaksanaan (W/GP.1/F2) 
P : Selamat siang Bapak, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada 

Bapak pada saat kita bertemu di PSR dulu, hari ini saya sowan. Kebetulan 
tadi saya menemui Pak Tikno untuk pinjam berkas MoU. 

GP.1 : Waduh, silakan Mbak. Saya akan senang sekali kalau bisa membantu. 
MoUnya sudah di tangan? 

P : Sudah Pak, boleh nyambung pembicaraan yang dulu kan Pak? 
GP.1 : Wah, silakan silakan, kebetulan kemarin tanggal 23 saya ada kegiatan 

monitor siswa di PSR Mbak, lupa kasih tahu, sori ya 
P  :  Nggak apa-apa Pak. Nah pas panjenegan memonitor siswa, apa menurut 

panjenengan kegiatan yang dilakukan siswa sudah sesuai dengan harapan 
sekolah? 

GP.1 : Saya rasa sudah Mbak, wong anak-anak di sana itu sudah seperti karyawan 
betulan. Pas taktanyai pembimbingnya juga gak ada masalah, terutama 
yang di lantai I. Kalau yang di lantai V agak santai, mungkin karena di 
sana sepi pengunjung gak seperti lantai I. 

P     :  Kesan Bapak melihat siswanya seperti itu , bagaimana? Sesuaikah materi 
yang diberikan di sana dengan yang disampaikan di sekolah? 

GP.1 :  Wah ya seneng to Mbak, ternyata murid saya gatekan. Kalau materi ya 
memang sesuai, wong sudah pernah diadakan validasi kurikulum, di 
sekolah ini, jadi nanti di PSR begini. Dan setelah saya melihat langsung, 
wah di sana jelas semua lebih komplit, baik itu peralatan, fasilitas, 
kegiatan, dan pengalaman yang akan diperoleh siswa. 

P     :  Sebenarnya apa to Pak tugas guru pembimbing itu? 
GP.1 : O banyak Mbak, yang jelas guru pembimbing itu mewakili kepentingan 

sekolah 
Jadi kalau ada permasalahan di PSR mengenai siswa prakerin, ya itu tugas 
guru pembimbning, menjembatani antara sekolah dengan DU/DI 

P       :  Tentang pelaksanaan prakerin, apakah ada himbauan atau harapan yang 
akan disampaikan? 

GP.1  :  Kalau harapan ya, semoga saja kerja sama ini langgeng samapi buesok. 
Bener lo Mbak, jarang DU/DI seperti PSR, memperlakukan siswa 
sebagaimana karyawan. Di tempat lain ada yang sekedar disuruh ngarsip 
surat, jaga took, wah kalau di PSR bener-bener komplet. 
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Evaluasi (W/Gp.1/F3) 
P      :  Ada evaluasinya ya Pak? 
GP.1 :  O ada, yang jelas setelah kelas III ditarik, mereka mengerjakan Tugas 

Akhir yang ujiannya nanti di DU/DI, sekalian sebagai evaluasi dari 
kegiatan prakerin mereka. 

P       :  Yang mengevaluasi siapa? 
GP.1:  Ya pembimbing di PSR Mbak. Memang semua berkas dan aturan kita yang 

kasih, tapi yang menguji mereka. Tahun-tahun lalu biasanya secara lisan 
satu persatu, masing-masing siswa diberi waktu setengah jam. Kalau tahun 
ini paling juga sama, hanya kapan ujiannya, kita belum menentukan. Nanti 
kalau kita sudah tentukan waktunya sana pasti oke. Kalau panjenengan 
menghendaki , nantri pas jadwalnya keluar saya kabari. 

P      :  Wah, ngrepotin ya Pak 
GP.1 :  Nggak apa-apa, selama saya bisa membantu, pasti saya bentu. O iya, jadi 

nggak ngambil gambar papan nana sekolah yang ada tulisan kerja sama 
dengan Jerman? 

P. :  O iya Pak. Terima kasih sekali. 
GP.1  :  Sama-sama Mbak, sukses ya. 
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CATATAN LAPANGAN 15 
 

(Obs/Ev/ F3.2) 
 
Hari/tanggal      :  Sabtu, 5 April 2008 
Jam                    :  09.30-selesai 
Tempat               :  Lantai 1,2,3,4,5 PSR 
Fokusd                : Evaluasi 
Yang diobservasi:  Ujian Tugas Akhir (TA) 
 
 

 
Peneliti sampai di PSR jam 09.30. Ujian sudah dimulai jam 09.00. Di 

lantai 1 terlihat beberapa siswa bergerombol menunggu giliran sambil membuka-
buka proposal yang telah dibuatnya. Ujian memang dilaksanakan perseorangan, 
secara bergiliran masuk ke ruangan penguji. Peneliti mencoba mendekat dan 
bertanya, ternyata mereka deg-degan menunggu giliran diuji. Namun ada juga 
yang bersikap cuek. 

 
Di lantai 2 ada beberapa penguji. Setelah peneliti konfirmasi dengan 

pramuniaga dilantai 2 peneliti mendapat informasi bahwa siswa yang dulu 
prakerin di lantai 2 belum tentu diuji di lantai 2, jadi diacak, yang jelas pengujinya 
bukan yang membimbing siswa selama prakerin, tapi disilang. 

 
Di lantai 5 suasana tegang, siswa yang menunggu giliran komat-kamit 

sambil membuka proposalnya. Peneliti mencoba masuk ruang ujian setelah lebih 
dulu mendapat ijin dari penguji di lantai 5. Ternyata evaluasi dilakukan dengan 
metode wawancara dengan studi kasus. Setiap siswa sudah siap dengan proposal 
yang dibuat sebelumnya dengan pembimbing yans sama pada saat prakerin. 
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Lampiran 6 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
Dok.1.Per 

 
 

Jenis Dokumen   :  Kesepakatan Kerja sama antara SMK Negeri 2 Semarang 

dengan PSR 

Diperoleh dari    :   SMK Negeri 2 Semarang 

 

 

 

                          
 Coding                                    Refleksi 

 
1. Arti Pentingnya Dokumen 

File ini merupakan dokumen yang memuat kesepakatan kerja sama 

antara SMK Negeri 2 Semarang dengan PSR dalam kegiatan prakerin. 

2. Garis-garis Besar Isi Dokumen 

Data ini memuat pihak-pihak yang bekerja sama, pelaksanaan kegiatan, 

pembeayaan, dan jangka waktu kerja sama. 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 

Materi yang dibahas dalam file tersebut relevan dengan focus penelitia, 

khusunya yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan prakerin yang 

berlangsung di PSR. 

Dari muatan dokumen tersebut dapat direfleksikan bahwa  kesepakatan 

yang dibuat oleh SMK Negeri 2 Semarang dan PSR merupakan awal 

dari serangkaian kegiatan prakeri yang dilaksanakan sejak tahun 1996 

sampai sekarang. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

(Dok.2. Per) 

 

Jenis Dokumen   :  File pelepasan siswa prakerin di SMK Negeri 2 

Semarang 

Diperoleh dari     :  Media Cetak “Suara Merdeka 

 

        

 

 

Coding                                                    Refleksi 
 

1. Arti Pentingya Dokumen 

File ini merupakan dokumen yang memuat kegiatan pelepasan 

siswa prakeri SMK 2 Semarang di PSR 

2. Garis-Garis Besar Isi Dokumen 

Data ini memuat kagiatan yang dilakukan SMK 2 Semarang dalam 

melepas siswanya melaksanakan prakerin di PSR 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 

Materi yang dibahas dalam file tersebut relevan dengan focus 

penelitian, khususnya berkaitan dengan perencanaan prakerin. 

Dari muatan dokumen tersebut dapat direfleksikan bahwa kegiatan 

pelepasan siswa merupakan kegiatan awal siswa melaksanakan 

kegiatan prakerin di luar sekolah (PSR) 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

(Dok.3.Per) 

 

Jenis Dokumen    :  Daftar Nama Siswa Prakerin 2008/2009 

Diperoleh dari     :   SMK Negeri 2 Semarang 

 

                  

 

 

Coding                                           Refleksi 

 

1. Arti Pentingnya Dokumen 

File ini merupakan dokumen yang memuat daftar siswa prakerin di 

PSR angkatan 2008/2009 

2. Garis-Garis Besar Isi Dokumen 

Daftar siswa memuat nama-nama siswa,serta grup/kelompok 

pelaksanaan prakerin. 

3. Kaitan Dokumen dengan Prakerin 

Daftar siswa tersebut relevan dengan fokus penelitian, khususnya 

yang berkaitan dengan perencanaan jadwal penempatan siswa 

prakerin. 

Dari muatan dokumen tersebut dapat direfleksikan bahwa 

perencanaan prakerin dibuat dengan membagi siswa menjadi dua 

grup berdasar kelasnya, sehingga kedua grup  tersebut bergantian 

melaksanakan prakerin. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

(Dok.4.Per) 

Jenis Dokumen     :  Materi Pembekalan Prakerin 

Diperoleh Dari      :  Bp Sony Darto, SH (Supervisor HRD PSR) 

 

 

                  Coding                                      Refleksi  

 

1. Arti Pentingnya Dokumen 

File ini merupakan dokumen yang memuat materi yang disampaiakn 

kepada siswa prakerin dalam kegiatan pembekalan. 

2. Garis-Garis Besar Isi Dokumen 

Data ini memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan siswa selama 

mengikuti prakerin, petunjuk cara melayani pembeli, cara menarik 

simpati pembeli supaya bersedia membeli. 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 

Materi yang dibahas dalam file tersebut relevan dengan fokus 

penelitian, khususnya yang berkaitan engan kegiatan pembekalan yang 

dilakukan dalam perencanaan pakerin. Dari muatan dokumen tersebut 

dapat direfleksikan bahwa  

a.  materi  pembekalan kepramuniagaan yang  disampaiakn kepada 

siswa prakerin sama dengan   materi kepramuniagaan yang 

disampaiakan di sekolah.  

b. Materi pembekalan yang disampaikan kepada siswa prakerin sama 

dengan materi training yang disampaikan kepada calon karyawan 

PSR 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

(Dok.5.Pel) 

 

Jenis Dokumen   :  Jurnal/Lembar  Kegiatan Siswa 

Diperoleh Dari    :  Anfusana Fitsari (Siswa Prakerin) 

 

 
                        Coding                                 Refleksi 

 

1. Arti Pentingnya Dokumen 

File ini merupakan dokumen yang memuat kegiatan yang dilakukan 

siswa selama mengikuti prakerin. 

2. Garis-Garis Besar Isi Dokumen 

Data ini memuat identitas pribadi siswa dan kegiatan yang dilakukan  

siswa setiap hari selama melaksanakan prakerin di PSR 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 

Materi yang dibahas dalam file tersebut relevan dengan fokus 

penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan prakerin di 

PSR 

Dari muatan tersebut dapat direfleksikan bahwa kegiatan siswa 

prakerin setiap hari sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh 

karyawan/pramuniaga PSR 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

(Dok.6.Ev) 

 

Jenis Dokumen   :  Format Penilaian Tugas Akhir 

Diperleh Dari      :  Bp. Sony Darto, SH (Supervisor HRD) 

 

 

 

 

                     Coding                                        Refleksi 

 

1. Arti pPentingnya Dokumen 

File ini merupakan dokumen yang memuat format penilaian Tugas 

Akhir 

2. Garis-Garis Besar Isi Dokumen 

Data ini memuat pedoman penilaian serta lembar penilaian yang terdiri 

dari penilaian proposal, penilaian kinerja, dan penilaian laporan. 

3. Kaitan Dokumen dengan Penelitian 

Materi yang dibahas dalam data tersebut relevan dengan fokus 

penelitian, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi/penilaian 

prakerin.  

Dari muatan dokumen tersebut dapat direfleksikan bahwa  

a. Dalam melaksanakan evaluasi/penilaian prakerin terdapat aturan 

yang harus     diikuti. 

b. Ada bukti fisik evaluasi/penilaian prakerin yang dilakukan PSR 
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