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SARI 

Wulandari, Evi, 2020. “Pelaksanaan Program Alfamart Class Untuk Mencapai 

Kompetensi Siswa Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) di SMK N 1 

Kendal”. Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang 

Pembimbing Dr. Widiyanto, MBA.,M.M 

Kata kunci : Belajar, Program Alfamart Class, Kompetensi 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program 

Alfamart Class yang dilaksanakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada saat ini diwajibkan memiliki relasi atau 

kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, hal ini dilakukan untuk 

menambah kompetensi peserta didik sehingga setelah lulus sekolah diharapkan 

mereka mampu terjun langsung dalam dunia usaha maupun industri. SMK N 1 

Kendal merupakan salah satu sekolah yang sudah bekerja sama dengan PT. 

Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejak tahun 2013 dengan menjalankan program 

Alfamart Class.  

Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan program Alfamart Class yang 

dilaksanakan di SMK N 1 Kendal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif 

dan desain penelitian studi kasus instrumental. Penelitian ini berlokasi di Jalan 

Soekarno Hatta Barat KM.03, Purwokerto, Patebon, Sukup Kulon, Kabupaten 

Kendal, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, 

wawancara, dan studi dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan Uji 

Kredibilitas/Derajar, Kepercayaan (Credibility), Keteralihan (Transferability), 

Kebergantungan (Dependability), dan Kriteria Kepastian (Confirmability). Teknik 

analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, display data, 

kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program alfamart Class 

mengacu pada peraturan pemerintah yang mewajibkan SMK wajib memiliki relasi 

DU/DI guna menunjang kompetensi siswa kejuruan. Metode pembelajaran yang 

diguankan adalah ceramah, diskusi, dan demontrasi. Materi yang diajarkan terdiri 

dari 30% teori dan 70 % praktik. Hasil belajar menekan pada aspek afektik dan 

aspek psikomotor dengan pencapaian rata-rata A dan B.  

Saran yang diberikan diantaranya guru dapat menerapkan penilaian hasil 

pembelajaran secara bervariatif dengan menggunakan tes, pengamatan, portofolio, 

sehingga seluruh aspek hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor dapat 

diketahui, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran sehingga dapat 

menarik minat peserta didik dalam pembelajaran, serta Sumber belajar dapat 

dikembangkan lagi tidak hanya dari buku tetapi juga dapat diperoleh dari internet, dan 

dunia luar sekolah/lapangan secara langsung. 
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ABSTRACT 
 

Wulandari, Evi, 2020. ”The Implementation of Alfamart Class Program to 

Achieve Student’s Competence in Online Business and Marketing (BDP) Skills at 

SMK N 1 Kendal ". Final Project.  Department of Economic Education. 

UniversitasNegeri Semarang. Advisor Dr. Widiyanto, MBA., M.M 

Key Words : Learn, Alfamart Class Program, Competence. 

This study to find out the implementation of the Alfamart Class program 

implemented in the Vocational High School (SMK).Currently, SMK is required to 

have relations or cooperation with the business and industrial world in order to 

increase the competence of students, as the result they are expected to be able to 

act directly in the business and industrial world after graduating. SMK N 1 Kendal 

is one of the schools that has collaborated with PT. SumberAlfariaTrijaya, Tbk 

since 2013 by running the Alfamart Class program.  

This study focused on the implementation of the Alfamart Class program 

which is conducted at SMK N 1 Kendal.The approach used is qualitative and 

instrumental case study research design. This study is located at Jalan Soekarno 

Hatta Barat KM.03, Purwokerto, Patebon, Sukup Kulon, Kendal Regency, Central 

Java. The techniques of collecting the data used observation, interviews, and 

document studies.The techniques of validating the data used the Credibility / 

Trust, Credibility, Transferability, Dependability, and Confirmability Criteria. The 

techniques of analyzing the data used data collection, data reduction, data display, 

and conclusion / verification. 

The results of the study show that the implementation of the Alfamart 

Class program refers to the government regulations that require SMK to have 

business or industrial world relations in order to support student’s 

competencies.Learning methods used are lectures, discussions, and 

demonstrations.The material taught consists of 30% theory and 70% practice. The 

learning outcomes emphasize the affective and psychomotor aspects with the 

average achievement of A and B.  

The suggestions for the teachers are they can apply varied learning 

outcomes assessments by using tests, observations, and portofolios. Therefore, all 

the aspects of cognitive, affective, and psychomotor learning outcomes can be 

known. They also can develop the learning methods. Therefore, it can attract 

students' interest in learning, and the learning resources can be developed not only 

from the books but also can be obtained from the internet, and the outside of the 

class/practice directly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat kompleks, menantang dan 

mulia. Kompleks karena spektrumnya sangat luas. Menantang karena 

menentukan masa depan bangsa. Mulia karena memanusiakan manusia. 

Melalui pendidikan nilai-nilai humanis manusia terasah (Fajar, 2010). 

Membicarakan wajah pendidikan di Indonesia secara umum dan daerah 

secara khusus selalu menarik. Pendidikan adalah jantung terhadap kemajuan 

bangsa ke depan, harapannya tentu ada perubahan baik perubahan sikap, 

perilaku, mental, maupun pola pikir. Usaha untuk mencapai perubahan 

tersebut dibutuhkan tekad kuat dari segenap elemen yang terkait dalam dunia 

pendidikan. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber 

daya manusia (SDM), yang dibutuhkan dalam berbagai aspek pembangunan 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berakhlak mulia, 

berkepribadian, cerdas dan memiliki ketrampilan hidup sejahtera. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Sekolah adalah tempat bagi para generasi muda untuk memperoleh ilmu 

guna bekal dimasa yang akan datang, kelak peserta didik akan menghadapi 

dunia kerja sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan yang akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap sekolah 

menawarkan keunggulannya masing-masing dan terdapat beberapa sekolah 

yang menonjolkan organisasinya untuk menarik peserta didik menjadi 

anggota dari sekolah tersebut. Terdapat sekolah yang unggul dengan 

akreditasinya karena akan menghasilkan output yang tinggi, di sisi lain 

terdapat sekolah yang mengunggulkan ketrampilan siswanya ataupun fasilitas 

sekolahnya. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu model lembaga 

pendidikan pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan yaitu: (1) menyiapkan  

peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap 

profesional; (2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, 

mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri; (3) menyiapkan 

tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan 

industri pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, dan (4) 

menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan 

kreatif. Sekolah kejuruan sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sangat 

relevan terhadap pembentukan jiwa kewirausahaan lulusannya.  

Namun kontribusi sekolah kejuruan dalam masalah ini terus 

dipertanyakan berbagai pihak. Lulusan sekolah menengah kejuruan yang 

langsung dapat masuk dunia kerja setelah lulus masih jauh dari angka 
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harapan. Menurut Badan Pusat Statistic (BPS) pada bulan agustus 2019, 

dimana lulusan SMK menempati pengangguran tertinggi. Besarnya angka 

pengangguran jenjang pendidikan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan, Agustus 2017-2019 di Jawa Tengah 

 

No.  Pendidikan Tertinggi Yang 

Ditamatkan  

Agustus 

2017 %  

Agustus 

2018 %  

Agustus 

2019 %  

1.  Universitas  5,18  5,89  5,67  

2.  Diploma I/II/III  6,88  6,02  5,99  

3.  Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK)  

11,41  11,24  10,42  

4.  Sekolah Menengah Atas (SMA)  8,29  7,95  7,92  

5.  Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)  

5,54  4,80  4,75  

6.  SD Ke Bawah  2,62  2,43  2,41  

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2019 di Jawa Tengah. 

Menurut hasil dari BPS tahun 2019, pengangguran dari lulusan SMK 

masih menempati angka tertinggi yaitu sebanyak 10,42% dibanding dengan 

jenjang lulusan pendidikan yang lainnya. Penyebab tingginya angka 

pengangguran di SMK salah satunya kompetensi siswa yang masih kurang, 

sehingga banyak lulusan dari SMK yang tidak dapat terserap di dunia kerja. 

Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan SMK dimana SMK seharusnya 

mampu menyiapkan kemampuan yang memiliki keahlian untuk mengerjakan 

pekerjaan tertentu dan mahir dalam satu bidang.  

Berkaitan dengan hal di atas, maka pemerintah berupaya meningkatkan 

mutu atau kualitas pendidikan SMK melalui kebijakan penerapan dan 

pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah, yang secara serentak dimulai pada tahun ajaran 
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2004/2005, termasuk di SMK Program Keahlian Pemasaran, paling tidak ada 

dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menetapkan 

penerapan KBK di semua jenjang pendidikan dari pendidikan dasar sampai 

perguruan tinggi termasuk di SMK Program Keahlian Pemasaran, yaitu: (1) 

adanya persaingan global yang terletak pada kemampuan sumber daya 

manusia sebagai hasil dari lembaga pendidikan, sehingga menuntut 

kompetensi lulusan dari semua jenjang pendidikan harus jelas; (2) memberi 

tantangan bagi setiap lembaga pendidikan agar setiap siswanya dapat 

mencapai kriteria atau standar kompetensi yang telah ditetapkan sehingga 

setiap lulusan dapat memiliki kompetensi di bidangnya.  

Tantangan ini akan membangkitkan motivasi sekolah untuk dapat 

mencapai kriteria atau standar kompetensi tersebut, dan melalui standar 

kompetensi itu pula maka guru akan termotivasi untuk lebih meningkatkan 

lagi kualitas pembelajarannya dan bagi peserta didik akan termotivasi untuk 

belajar lebih baik lagi. Standar kompetensi lulusan yang jelas tersebut akan 

dapat menentukan daya saing lulusan setiap lembaga pendidikan, sehingga 

kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat terus ditingkatkan sesuai 

dengan perubahan dan tuntutan jaman tersebut. 

Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah program 

pendidikan menengah yang berbentuk penguatan pendidikan vokasional 

dengan tujuan mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan kejenjang 

pendidikan tinggi untuk lebih siap masuk dunia kerja sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki pada bidangnya. Pendidikan kejuruan menurut 
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Evans (Murniati, 2009:1) adalah “bagian dari sistem pendidikan yang 

mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan 

lainnya”. 

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mempunyai komitmen untuk 

mendukung usaha tersebut dengan menjalankan program Tanggung Jawab 

Sosial (Corporate Social Responsibility) agar dapat memberikan manfaat 

kepada komunitas disekitarnya. "Alfamart Class merupakan program yang 

dibuat oleh Alfamart bekerja sama dengan SMK terpilih untuk mendidik 

peserta didik menjadi lulusan yang siap bekerja baik dari sisi keterampilan 

teknis maupun soft competency dengan tetap mengacu pada peraturan dan 

ketentuan Pendidikan Nasional," menurut Learning Design Specialis 

Alfamart, Jaka, Rabu (13/2/2019). Bidang pendidikan perusahaan tersebut 

melaksanakan Program Pendidikan Ritel, Alfamart Class yang bekerjasama 

dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah umtuk membantu pengembangan 

dan peningkatan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

program keahlian manajemen bisnis dan pemasaran agar mampu bersaing di 

dunia kerja.  

Program Alfamart Class merupakan program kerjasama antara PT. 

Sumber Alfaria Trijaya. Tbk dengan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) yang 

bertujuan untuk menciptakan keselarasan kompetensi (link & match) yang 

disyaratkan oleh institusi pendidikan dengan kompetensi yang disyaratkan 

khusunya di industri ritel sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai 
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kompetensi sesuai kebutuhan industri ritel. Program Alfamart Class 

merupakan penghubung antara perusahaan dan pihak sekolah untuk 

menyelaraskan kurikulum ritel sekaligus memperluas pengetahuan para 

tenaga pengajar pada saat program ini berlangsung, sebab Alfamart 

mentransfer ilmu kepada tenaga pengajar. Pihak Alfamart setiap satu bulan 

sekali mengadakan pembelajaran yang tenaga pengajarnya didatangkan 

langsung dari pimpinan Alfamart.  

Di Indonesia pada saat ini sudah ada 194 Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) yang sudah menerapkan program pembelajaran Alfamart Class, salah 

satunya adalah SMK N 1 Kendal. SMK N 1 Kendal merupakan salah satu 

sekolah negeri di Kabupaten Kendal yang sudah menggunakan sistem 

pelatihan bisnis ritel Alfamart Class, yang merupakan hasil kerjasama antara 

SMK Negeri 1 Kendal dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (sumber : 

tribun jateng) yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta 

didik keahlian manajemen bisnis dan pemasaran.  

Program keahlian manajemen bisnis dan pemasaran atau sekarang disebut 

dengan Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) merupakan kompetensi keahlian 

yang menekankan pada bidang pemasaran baik dalam pengelolaan maupun 

penyelenggaraan usaha. Siswa dibekali dengan berbagai ketrampilan, 

pengetahuan, dan sikap agar kompeten di bidang pemasaran. Yang 

diantaranya yaitu tentang pengetahuan produk, administrasi transaksi, 

administrasi dagang, penataan barang dagang, dan lain sebagainya. Adanya 

program pembelajaran Alfamart Class diharapkan dapat melatih peserta didik 
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agar memiliki kompetensi yang lebih unggul di banding dengan lulusan dari 

program kehalian yang lainnya sehingga mampu terserap pada dunia usaha 

maupun dunia industri. Namun pada kenyataannya persentase keterserapan 

lulusan SMK N 1 Kendal peserta didik yang memilih terjun ke dunia usaha 

maupun dunia industri yang sesuia dengan bidangnya lebih sedikit 

dibandingkan dengan peserta didik yang memilih untuk melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi maupun bekerja yang tidak sesuai dengan bidang 

keahliannya. Berikut data persentase keterserapan lulusan SMK Negeri 1 

Kendal jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran tahun 2017-2019. 

Tabel 1.2  

Keterserapan Lulusan SMK Negeri 1 Kendal Jurusan Bisnis Daring dan 

Pemasaran (BDP) 2017-2019 

 

Tahun  Bekerja 

Sesuai 

Bidang 

Bekerja 

Tidak 

Sesuai 

Bidang 

Berwirausaha  Melanjutkan 

Perguruan 

Tinggi 

Jumlah  

2017 27,6% 38,1% 1,0% 33,3% 106 

2018 20,5% 40,2% 2,3% 37% 106 

2019 17,8% 43,5% 2,1  36,6% 104 

Sumber : BKK SMK N 1 Kendal, 2019 

Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa keterserapan lulusan SMK 

Negeri 1 Kendal jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) peserta didik 

yang bekerja sesuai dengan bidangnya cenderung menurun. Hal tersebut juga 

ditambahkan oleh Ibu Dra. Sri Wahyuni M.Pd bahwa terdapat beberapa hal 

yang menghambat berkaitan dengan pelaksanaan Alfamart Class. Beberapa 

hal tersebut diantaranya kurangnya pelatihan untuk guru produktif sehingga 

dalam pelaksanaan KBM guru belum sepenuhnya menguasai teknik-teknik 

yang harus dilakukann saat KBM, serta kurangnya guru yang mengajar 
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khusus di Alfamart Class sehingga penyampaian materi antara Alfamart Class 

dengan kelas regular tidak terdapat perbedaan.  

Penerapan program Alfamart Class di sekolah diharapkan mampu 

meningkatkan angka keterserapan lulusan SMK di dunia kerja yang sesuia 

dengan bidangnya. Selain itu, pelaksanaan program Alfamart Class 

diharapkan mampu meningkatkan kompetensi siswa di bidang pemasaran 

sehingga setelah lulus peserta didik memiliki kompetensi yang dapat 

dijadikan sebagai nilai tambah saat peserta didik mencari pekerjaan yang 

sesuai dengan bidang keahliannya.  Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksaaan Program 

Alfamart Class Dalam  Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik Jurusan 

Bisnis Daring Dan Pemasaran (BDP) Di SMK N 1 Kendal.” 

1.2 Cakupan Masalah  

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka peneliti 

membatasi permasalahan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis 

membatasi penelitian pada pelaksanaan program Alfamart Class di SMK N 1 

Kendal. Adapun cakupan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Pelaksanaan program Alfamart Class yang diterapkan pada jurusan Bisnis 

Daring dan Pemasaran (BDP) di SMK N 1 Kendal. 

2. Penerapan metode pembelajaran yang sesuia dengan kurikulum yang 

berlaku. 

3. Kompetensi siswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. 
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4. Hasil pembelajaran yang beroientasi untuk meningkatkan kompetensi 

siswa. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan adanya cakupan masalah diatas, maka 

penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran umun pelaksanaan program Alfamart Class untuk 

mencapai kompetensi siswa jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP)? 

2. Bagaimana meode  pembelajaran yang diterapkan pada program Alfamart 

Class dalam mencapai komptensi siswa SMK N 1 Kendal? 

3. Bagaimana materi yang diajarkan dalam program Alfamart Class di SMK 

N 1 Kendal? 

4. Bagaimana output/hasil pembelajaran dari pelaksanaan program Alfamart 

Class yang telah diterapkan? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan program Alfamart Class 

untuk mencapai kompetensi siswa jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran 

(BDP) di SMK N 1 Kendal. 

2. Untuk mengetahui metode pembelajaran yang diterapkan pada program 

Alfamart Class dalam  mencapai kompetensi siswa di SMK N 1 Kendal. 

3. Untuk mengetahui materi yang diajarkan dalam pelaksanaan program 

Alfamart Class. 
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4. Untuk mengetahui output/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program 

Alfamart Class untuk mencapai kompetensi siswa di SMK N 1 Kendal. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan kontribusi terkait dengan kajian atau teori-teori 

yang berkaitan program pembelajaran. 

b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan dalam 

memperkaya wawasan mengenai program pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

peserta didik sehingga dapat meningkatkan kualitas diri melalui 

program pembelajaran.. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai 

upaya meningkatkan profesionalisme dalam hubungannya dengan 

proses pembelajaran.. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi 

pelaksanaan program pembelajaran yang diterapkan sekolah serta 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan sekolah 

berkaitan dengan pelaksanaan program pembelajaran. 
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d. Bagi Pihak Alfamart 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

meningkatkan kerja sama dengan sekolah mengenai program 

pembelajaran. 

e. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi program 

pembelajaran yang dapat dilaksanakan di Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

1.6 Orisinalitas Penelitian  

Penelitian mengenai “Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Dalam 

Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok 

Sleman” yang diteliti oleh Rischa Ananda S (2016) mengatakan bahwa ujuan 

awal meliputi keahlian profesional meliputi pengetahuan, keterampilan, etos 

kerja, link and match, meliputi keterampilan dan kemampuan intelektual, 

relevansi mutu program pendidikan, perluasan pelatihan pendidikan, efisiensi 

pelatihan pendidikan, meliputi efisiensi pembelajaran dan fasilitas, terakhir 

pengakuan penghargaan terhadap pengalaman, meliputi bentuk penghargaan 

setelah prakerin. Setiap aspek memiliki jangka waktu, baik pendek, 

menengah, dan panjang, mempersiapkan siswa sebelum prakerin, menengah 

mensinkronkan tujuan sekolah dengan DU/DI disesuaikan perkembangan 

pendidikan dan keadaan tambang, panjang meningkatkan kualitas jurusan dan 

sertifikat. 
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Mokhamad Mahmudi (2013) yang meneliti tentang “Pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda Bersertifikat Iso  Di SMK Negeri 1 Malang” hasil 

penelitian menunjukan bahwa pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang 

telah berlangsung selama 3 tahun, diikuti oleh peserta didik inklusif dengan 

berbagai macam jenis ketunaan, diajar oleh guru pendamping khusus yang 

profesional dan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum modifikasi. Karena 

sosialisasi yang intens dan dibantu oleh peserta didik program keahlian 

Perawatan Sosial maka para peserta didik inklusif di terima kehadirannya di 

SMK Negeri 2 Malang, sedangkan sarana belajar dan praktek kerja sudah 

tersedia. 

Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi DUDI Untuk 

SMK yang diteliti oleh Widiyanto (2010) diperoleh  hasil penelitian ini 

adalah: pertama, bagi pihak sekolah untuk mengidentifikasikan kompetensi 

kebutuhan DUDI; kedua, mekanisme DUDI dalam mengembangkan 

kompetensi kebutuhan merupakan strategi yang dapat digunakan oleh SMK 

untuk mengembangkan kurikulum dengan kompetensi sesuai harapan DUDI.  

Erman S.Ar (2008) yang meneliti tentang “Model Belajar Dan 

Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Siswa” hasil penelitian menunujukan 

bahwa tugas utama guru adalah membelajarkan siswa, yaitu mengkondisikan 

siswa agar belajar aktif sehingga potensi dirinya (kognitif, afektif, dan 

konatif) dapat berkembang dengan maksimal. Dengan belajar aktif, melalui 

partisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, akan terlatih dan terbentuk 

kompetensi yaitu kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu yang sifatnya 
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positif yang pada akhirnya akan membentuk life skill sebagai bekal hidup dan 

penghidupannya. Agar hal tersebut di atas dapat terwujud, guru seyogianya 

mengetahui bagaimana cara siswa belajar dan menguasai berbagai cara 

membelajarkan siswa. Model belajar akan membahas bagaimana cara siswa 

belajar, sedangkan model pembelajaran akan membahas tentang bagaimana 

cara membelajarkan siswa dengan berbagai variasinya sehingga terhindar dari 

rasa bosan dan tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. 

Bambang Ixtiarto (2016) yang meneliti tentang “Kemitraan Sekolah 

Menengah Kejuruan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Kajian Aspek 

Penhgelolaan Pada Smk Muhammadiyah 2 Wuryantoro Kabupaten 

Wonogiri)” bahwa hasil penelitian menunjukan Hasil dari penelitian ini 

adalah perencanaan manajemen kemitraan di SMK Muhammadiyah 2 

Wuryantoro dilakukan untuk mengelola sekolah potensial yang berpihak pada 

kerjasama dengan dunia bisnis dan industri: a) Merencanakan promosi 

sekolah dalam mendirikan komunikasi dengan dunia bisnis dan industri, 

dalam sinkronisasi kurikulum, siswa magang, penempatan lulusan, guru di 

tempat pelatihan kerja, b) Memanfaatkan peran spesifik dunia bisnis dan 

industri sebagai guru tamu, sekolah pendanaan, dan beasiswa, c) Kerja sama 

dunia bisnis dan industri yang diuraikan dalam bentuk MoU. Pelaksanaan 

kerjasama menciptakan MoU, isinya untuk bidang kerjasama yang telah 

disepakati termasuk validasi dan sinkronisasi kurikulum, kunjungan industri, 

guru tamu, praktik kerja industri, uji kompetensi kejuruan (UKK), guru pada 

OJT, sertifikasi, dan rekrutmen / penempatan lulusan. 
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Pelaksanaaan Program Alfamart Class Dalam Mencapai Kompetensi 

Peserta didik Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran Di SMK N 1 Kendal. 

Hal yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada pada 

lokasi, waktu, focus dan lokus penelitian, serta pertanyaan penelitian. Pada 

umumya, penelitian mengenai program Alfamart Class merupakan penelitian 

yang dilakukann guna mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan dalam 

Alfamart Class ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Strategi Kerjasama Sekolah 

Menurut Riyanto (2010:131) “Strategi adalah suatu rencana tentang 

pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengajaran”. Sekolah merupakan 

lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena 

sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu 

sama lain saling berkaitan dan saling menentukan.  

Wahjosumidjo (2011:349) menyatakan “kunci keberhasilan suatu 

sekolah pada hakikatnya terletak pada efesiensi dan efektivitas penampilan 

seorang kepala sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala 

sekolah dan keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan sekolah”. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di 

sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Setiap kepala sekolah 

diharapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan 

secara terarah, berencana dan berkesinambungan  
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2.1.1.1  Konsep Hubungan Kerjasama 

Upaya menjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan dunia 

usaha dan industri sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya 

program SMK. SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau sederajat. Menurut 

Pedoman Praktek Kerja SMK (2013:6) pelaksanaan kerjasama SMK 

dengan DU/DI dapat dilihat: (1) Pengembangan hubungan kerjasama 

antara SMK dengan DU/DI dilaksanakan melalui koordinasi tugas dan 

tanggung jawab komite sekolah, (2) Hubungan kerjasama dikembang kan 

dengan prinsip saling menguntungkan, khususnya dalam pengembangan 

sumber daya manusia dan peningkatan masing-masing pihak, (3) Inisiatif 

pengembangan hubungan kerjasama harus dimulai dari pihak SMK, 

terutama dalam membangun saling pengertian masing-masing pihak, (4) 

SMK harus memiliki data yang lengkap dan akurat tentang peta dunia 

Usaha/ Industri/ Kerja disekitarnya, (5) SMK bersama komite sekolah 

harus dapat mengatur sarana, personal dan jadwal kegiatan perkembangan 

hubungan kerjasama, dan (6) Jalinan kerjasama antara SMK dan Dunia 

Usaha/Dunia Industri, sebaiknya dibuat MoU secara formal dalam bentuk 

naskah kesepakatan kerjasama.  

2.1.1.2   Prinsip Hubungan Kerjasama  

Prinsip kerjasama industri antara sekolah dengan dunia kerja pada 

akhirnya mempunyai tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi 
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lulusan Sekolah Kejuruan dalam memasuki dunia kerja yang pada 

akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan. 

Pendidikan kejuruan mampu menyita perhatian berbagai pihak, terutama 

stakeholders pendidikan, dikarena prinsip pendidikan kejuruan 

mempengaruhi perilaku pelanggan pendidikan.  

Perhatian yang besar terhadap pendidikan kejuruan tentu saja terkait 

dengan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, seperti yang diidentifikasi 

menurut Murniati dan Usman (2009:20), yaitu: (1) Pendidikan kejuruan 

adalah suatu suatu perhatian rasional tenaga kerja, pendidikan industri, 

pertanian dan bantuan pemerintah, kebutuhan ekonomi merupakan suatu 

kerangka nasional dari pendidikan kejuruan; (2) Pendidikan kejuruan 

memelihara pertahanan umum dan memajukan kesejahteraan umum; (3) 

Pendidikan kejuruan mempersiapkan remaja dan dewasa, merupakan suatu 

tanggung jawab sekolah pemerintah, demokratisasi pendidikan dimana 

pemerintah memperlihatkan konsensus yang baik untuk kebutuhan 

pendidikan kejuruan pada sistem pendidikan sekolah pemerintah; (4) 

Pendidikan kejuruan memerlukan suatu pendidikan dasar; (5) Pendidikan 

kejuruan direncanakan dan dipimpin dalam kerjasama yang erat dengan 

pengusaha dan industri; (6) Pendidikan kejuruan memberikan 

keterampilan dan pengetahuan yang bernilai dalam pasar tenaga kerja; (7) 

Pendidikan kejuruan memberikan pendidikan lanjutan untuk anak remaja 

dan dewasa.  
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2.1.1.3   Proses Hubungan Kerjasama 

Dalam penyelenggara pendidikan, sekolah kejuruan ini menjalin 

kerjasama baik anggota internal maupun eksternal sekolah, kerjasama 

yang dijalin bersifat formal dan informal. Rohiat (2010:67) 

mengemukakan “esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk 

meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari 

masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Dalam arti 

sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat sudah disentralisasikan 

sejak lama”.  

Hubungan kerjasama dengan anggota eksternal dilakukan dengan 

DU/DI, bersifat kemitraan dalam kegiatan prakerin. Prakerin merupakan 

kegiatan yang dulunya disebut dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), 

adalah “suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, 

yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program 

pendidikan di sekolah dan program pengusahaan yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat 

keahlian professional”.  

Hubungan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait telah 

dilakukan dengan baik, seperti pemberian rekomendasai, melakukan 

kegiatan bersama, memberi dukungan dana untuk pengadaan fasilitas, 

dukungan spritual dalam pembentukan berbagai diklat sekolah, memberika 

isentif kepada guru, dan memberikan gaji guru kontrak. Hubungan 

kerjasama dengan majelis sekolah dan orang tua siswa pada dasarnya 
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cukup mendukung, seperti melakukan promosi sekolah secara bersama, 

menyetujui kegiatan sekolah.  

Hubungan kerjasama dengan komite sekolah berlangsung sangat baik, 

dimana komite sekolah tetap membantu dan mendukung, bahkan selalu 

memonintor kegiatan sekolah. Dalam Lampiran II Kepmendiknas Nomor 

044 Tahun 2002 (Engkoswara dan Komariah 2011:297), komite sekolah 

didefinisikan sebagai “badan mandiri yang mewadahi peranserta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra 

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah”. 

2.1.2 Konsep Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

Pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) tidak hanya mengacu pada pembelajaran secara teoritis saja, namun 

juga menggunakan pembelajaran praktik atau sering disebut dengan 

pendidikan system ganda  sebagai penunjang kompetensi siwa. Pendidikan 

sistem ganda sebagai alternative pola pembelajaran di SMK di ditetapkan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 

323/U/1997, yaitu : 

“Pendidikan system ganda selanjutnya disebut PSG adalah suatu bentuk 

penyelenggaraan  pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara 

sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah menengah 

kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di institusi pasanngan, 

terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu (pasal 

1 ; ayat 1)”. 
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Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan suatu gabungan 

penyelenggaraan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

penyelenggaraannnya berupa praktek kerja industri (prakerin) di industri 

kerja pasangan (bisa di perusahaan, industri, ataupun yang lainnya). Secara 

sinkron dan sistematis, bertujuan untuk mengirimkan peserta didik pada 

dunia industri yang sesuai dengan kompetensi siswa, sehingga menjadi 

lulusan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetesinya.  

Merujuk pada Kepmendikbud RI Nomor 323/U/1997 tentang 

Penyelenggaraan PSG pada SMK (pasal 2), tujuan PSG adalah : (a) 

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran serta 

IP; (b) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan 

etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja; (c) Menghasilkan 

tamatan yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang menjadi 

bekal dasar dirinya secara berkelanjutaan; (d) Memberi pengakuan dan 

penghargaaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses 

pendidikan; (e) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan 

menengah kejuruan melalui pendayagunaan sumberdaya pendidikan yang 

ada di dunia kerja.    

2.1.2.1  Tujuan Pedidikan Sistem Ganda (PSG)  

Menurut konsep PSG pada SMK menyebutkan tujuan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan PSG adalah :  
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1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional, yaitu 

tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 

2. Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan (link 

and match) antara lembaga pendidikan pelatihan kejurusan dan dunia 

kerja. 

3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan kerja 

berkualitas professional. 

4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja 

sebagai bagian dari proses pendidikan. 

Tujuan pembelajaran program PSG yang banyak dipengaruhi oleh 

dinamika kehidupan masyarakat, diharapkan secara terstandar dapat 

menghantarkan peserta didik menjadi lulusan SMK yang berkemampuan 

relevan. (Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 tahun 2006; pasal 1, ayat 1) 

mengatakan  

“Standar kompetensi lulusan SMK menggambarkan harapan 

masyarakat terhadap hasil pembelajaran.” 

 

Tujuan pembelajaran program PSG disusun dan dikembangkan 

secara dinamis sejalan dengan perubahan kebutuhan institusi kerja atau 

kehidupan masyarakat, menggambarkan suatu pemenuhan kebutuhan dan 

harapan masyarakat terhadap proses dan hasil pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran program PSG menggambarkan suatu kombinasi yang 

sinkron dan dinamis dalam menyajikan pembelajaran dan prakerin sesuai 

dengan standar pelaksanaan pembelajaran program PSG. 
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Diagram di bawah ini menunjukan proses pembelajaran peserta didik 

di sekolah dan di industri. Di sekolah peserta didik belajar dengan guru 

dan pada umumnya dibiayai oleh pemerintah sedangkan di dunia  

industri/perusahaan pada umumnya mereka dilatih dengan para instruktur 

yang ada di perusahaaan dan dibiayai oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Wayong, Aaltje D.Ch. 2013 

Berdasarkaan diagram diatas, berarti terdapat dua pihak yaitu 

lembaga pendidikan (sekolah) dan lapangan pekerjaan (dunia industri) 

yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pedidikan 

dan pelatihan kejuruan. Kedua belah pihak secara sungguh berproses di 

dalamnya dengan segenap kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Pendidikan sistem ganda mensyaratkan adanya institusi lain 

sehingga terdapat kerjasama dan kesepakatan antara institusi pendidikan 

dan pelatihan (SMK) dan institusi lain tersebut (industri/perusahaan atau 

 

Siswa Teori Praktik 

Pemerintah  Dunia Usaha  

Sekolah Kejuruan  Peruahaan 

Instruktur Perusahaan Guru Sekolah Kejuruan 

Pembiayaan oleh Pemerintah Pembiayaan oleh Perusahaan 
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instansi lain yang yang berhubungan dengan lapangan kerja) yang 

memiliki sumber daya untuk mengembangkan keahlian kejuruan untuk 

bersam-sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian 

kejuruan. Institusi lain itulah yang disebut Institusi Pasangan (IP), yaitu 

institusi yang mengikatkan diri bekerjasama dengan lembaga pendidikan 

dan latihan (SMK). 

Agar kurikulum telah di susun di lingkungan SMK menjadi program 

bersama sekolah dan industri, maka perlu diadakan penyesuaian atau 

sinkronisasi antara antara materi yang tertuang dalam kurikulum dengan 

bidang-bidang pekerjaan yang tersedia di IP yang dapat dijadikan wahana 

belajar bagi peserta didik dalam mencapai penguasaan keahlian yang 

dipersyaratkan. Sinkronisasi tersebut harus dijalankan bersama dan 

hasilnyanmenjadi program pendidikan dan pelatihan yang disepakati 

kedua-belah pihak untuk dilaksanakan bersama secara konsekuen. 

Dengan demikian PSG diarahkan untuk menghasilkan tamatan yang 

memiliki keahlian profesi tertentu secara standar sesuai dengan kebutuhan 

lapangan kerja. Oleh karena itu segala sesuatu berhubungan dengan 

perencanaan, penyelenggaraan dan penilaian pendidikan dan pelatihan 

harus senantiasa mengacu kepada pencapaian standar kemampuan 

professional sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu 

yang berlaku di lapangan kerja. Atas dasar itulah, setiap program 

pendidikan dan pelatihan harus mengandung standar profesi yang secara 
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jelas memuat tentang ukuran kemampuan dan sekaligus menggambarkan 

kewenangan untuk melaksanakan tugas profesi tertentu.  

2.1.2.2   Model-Model Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda  

Pada pelaksanaan Pendidikan Sistem ganda (PSG) disesuaikan dengan 

kondisi masing–masing sekolah dengan institusi pasangannya, disepakati 

pola penyelenggaraan yang memungkinkan (Dikmenjur 1994:10) dengan 

cara yaitu :  

1. Day Release, yaitu dari 6 hari belajar dalam 1 minggu, beberapa hari 

digunakan di dunia usaha/industri.  

2. Blocks Release, yaitu pada bulan atau semester mana yang akan 

digunakan di dunia usaha/industri.  

3. Hour Release, yaitu pilihan kelas yang mana di suatu sekolah yang 

harus dilepas untuk pelaksanaan prakerin di dunia usaha/industri.  

Demikian perlu disepakati pola atau model pengaturan 

penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut tentang kapan 

dilaksanakannya di SMK dan kapan di institusi pasangannya. Secara garis 

besar model atau pola penyelenggaraan itu dapat brbentuk “day release” 

atau “block release” atau merupakan kombinasi block release, berbentuk 

hour release, atau kombinasi dari ketiganya. (Majelis Pendidikan Kejuruan 

Nasional, 1996). Dalam bentuk penyelenggaraan “day release” disepakati 

bersama dari 6 hari belajar dalam satu minggu, berapa hari di institusi 

pasangan dan berapa hari di sekolah. Sementara dalam penyelenggaraan 
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“block release” disepakati bersama bulan atau catur wulan yang dimana 

siswa harus berada di institusi pasangan. 

2.1.2.3   Nilai Tambah Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

Berikut adalah Nilai tambah dari pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG) yang  berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kep. Mendikbud) Nomor 04/U/1992 tentang sekolah kejuruan, antara lain 

: 

1. Nilai tambah bagi dunia usaha/industri 

a. Dunia usaha/industri sebagai institusi pasangannya dapat mngenal 

persis kualitas peserta didik yang belajar dan bekerja di perusahaan 

b. Selama proses pendidikan melalui bekerja langsung di dunia 

usaha/industri, peserta didik mudah dibina dan disiplin, dapat 

dibentuk sesuai dengan ciri khas dan tuntutan dunia usaha/industry. 

c. Pada umumnya dunia usaha/industri telah merasakan adanya peserta 

didik telah ikut aktif dalam proses produksi, sehingga dalam batas–

batas tertentu selama masa pendidikan, peserta didik merupakan 

tenaga kerja yang memberi keuntungan. 

d. Dengan menjadi institusi pasangan, secara tidak langsung telah 

mempromosikan dunia usaha/industri kepada masyarakat.  

e. Dunia usaha/industri dapat memberi tugas kepada peserta didik 

untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi dari sekolah untuk 

kepentingan khusus perusahaan. 
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f. Memberi kepuasan bagi dunia usaha/industri karena memperoleeh 

pengakuan ikut serta menentukan penilaian yang positif. 

g. Dunia usaha/industri dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki 

Sekolah Menengah Kejuruan dalam upaya untuk pengembangan 

kualitas.  

2. Nilai tambah bagi sekolah 

a.  Pendidikan untuk memberikeahlian profesional bagi peserta didik 

lebih terjamin pencapaiannya.  

b. Terdapat kesesuaian antara program pendidikan dan kebutuhan 

lapangan kerja. 

c. Tanggungan pendidikan menjadi lebih ringan. 

d. Dapat memberi kepuasan bagi penyelenggara pendidikan karena 

tamatannya lebih terjamin memperoleh bekal yang bermakna baik 

untuk kepentingan tamatan, kepentingan dunia kerja maupun 

kepentingan bangsa  

3. Nilai tambah bagi peserta didik  

Nilai tambah bagi peserta didik dengan diadakannya Prakerin ini 

adalah bahwa hasil belajar peserta didik akan lebih bermakna karena 

memiliki keahlian profesional sebagai bekal untuk pengembangan 

dirinya secara berkelanjutan, meningkatkan percaya diri dan 

mendorong peserta didik untuk lebih meningkatkan keahlian 

profesionalnya pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga setelah lulus 
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nanti diharapkan agar peserta didik merupakan tenaga–tenaga kerja 

yang siap pakai di dunia usaha/industri. 

2.1.3 Konsep Kompetensi 

Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum 

Inti Perguruan Tinggi mengemukakan “Kompetensi adalah seperangkat 

tindakan cerdas penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai 

syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-

tugas di bidang pekerjaan tertentu”.  

Kompetensi (competency) didefinisikan oleh Palan (2007) sebagai 

deskripsi mengenai perilaku. Secara lebih terperinci deskripsi itu merujuk 

kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, 

karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai nilai pengetahuan, atau 

keahlian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan 

sesuatu hal. Menurut Mulyasa (2012) bahwa yang dimaksud dengan 

kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan sikap, 

dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan sikap dan 

apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. 

Kompetensi menurut UU No.13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan: 

pasal 1 (10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai 
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dengan standar yang ditetapkan”. Haryati (2007: 43) menjelaskan bahwa 

kompetensi merupakan pengetahuan (kognitif), sikap dan nilai-nilai (afektif) 

dan keterampilan (psikomotor) yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir 

dan bertindak sehingga mampu menghadapi persoalan yang dihadapinya. 

Soeprijanto (2010) menjelaskan bahwa kompetensi bersifat 

kompleks dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan 

potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki seseorang 

yang terkait dengan profesi tertentu terutama berkenaan dengan bagian-

bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan 

atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut. Potensi kompetensi belum 

ditunjukkan dalam prilaku nyata, tetapi merupakan persyaratan yang 

diyakini memberi jaminan bahwa individu yang memiliki kompetensi 

tersebut dapat menunjukkan kinerja yang unggul. 

Dari definisi di atas kompetensi dapat digambarkan sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, kemampuan mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan 

untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada 

pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. 

2.1.3.1  Kompetensi Lulusan  

Berdasarkan UU No 20/ 2003 tentang Sisdiknas penjelasan pasal 35 

(1), kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar 

nasional yang telah disepakati. Depdiknas (2007) menyatakan bahwa 
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kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Wahyuningsih (1996) menyatakan bahwa kompetensi lulusan adalah 

sanggup melakukan pekerjaan pada industri sesuai dengan kemampuan 

sendiri sebagai tenaga menengah terampil dalam dunia industri. 

Sedangkan Shadan (2008: 13) mengatakan bahwa kompetensi lulusan 

adalah semua kombinasi pengetahuan, keterampilan, keahlian yang 

diperoleh siswa dari awal hingga dia lulus dari Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi lulusan 

adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

keahian yang dimiliki seseorang yang telah melalui proses pendidikan 

yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan. Kompetensi siswa SMK 

pada prinsipnya mengacu kepada sandar kompetensi yang dituntut oleh 

industri yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Namun 

dengan industri yang beragam dan memiliki karakteristik yang berbeda-

beda, maka ditetapkanlah standar kompetensi yang dijabarkan langsung 

dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan mendeskripsikan SKL sebagai berikut: 

a. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi 
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untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

b. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan menengah bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan keahliannya. 

2.1.3.2  Standar Kompetensi SMK Program Studi Keahlian Bisnis Daring dan 

Pemasaran  

Tujuan Kompetensi keahlian Pemasaran secara umum mengacu pada 

isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional penjelasan pasal 15 yang 

menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah kejuruan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk 

bekerja dalam bidang tertentu secara khusus tujuan kompetensi keahlian 

Pemasaran adalah membekali peserta didik dengan keterampilan 

pengetahuan dan sikap agar kompoten : 

1) Menata produk 

2) Melakukan negosiasi 

3) Melakukan konfirmasi keputusan pelanggan 

4) Melakukan proses administrasi transaksi 

5) Mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi 

penjualan 

6) Melakukan penyerahan / pengiriman produk 

7) Menagih pembayaran (hasil penjualan) 
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8) Menemukan peluang baru dari pelanggan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pemasaran  : 

1. SKL Dasar Kompetensi Kejuruan Menerapkan prinsip profesional 

bekerja 

a. Melaksanakan komunikasi bisnis 

b. Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup 

(K3LH) 

2. SKL Kompetensi Kejuruan Pemasaran 

a. Memahami prinsip-prinsip bisnis 

b. Menata produk 

c. Melaksanakan negosiasi 

d. Melaksanakan konfirmasi keputusan pelanggan 

e. Melaksanakan proses administrasi transaksi 

f. Melakukan penyerahan / pengiriman produk 

g. Melaksanakan penagihan pembayaran 

h. Mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan 

i. Menenmukan peluang baru dari pelanggan 

j. Melaksanakan pelayanan prima (service excellent) 

k. Membuka usaha eceran / ritel 

l. Melakukan pemasaran barang dan jasa 

m. Memahami prinsip-prinsip bisnis 

n. Menata produk 
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2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu tentang Implementasi Kurikulum Sinkronisasi 

Dalam Meningkatkan Kompetensi Peserta didik Alfamart Class yang dilakukan 

oleh Andri Krisdianto (2015) bahwa kurikulum sinkronisasi sebagai 

menunjanng keberhasilan belajar peserta didikdalam mempersiapkan diri pada 

DU/DI yang sebenarnya. Diperlukan perencanaan, strategi dan evaluasi 

pembelajaran berlandaskan temuan peserta didikyang merupakan pendekatan 

yang efektif untuk mengajarkan proses berpikir ilmiah, membantu peserta 

didikmemproses informasi yang dimilikinya, dan peserta didikmembangun 

sendiri pengetahuannya tentang DU/DI. Untuk mengukur proses hasil belajar 

mengajar diperlukan tes pengetahuan dan sikap. Hasil penelitian menunjukkan 

perencanaan, strategi dan evaluasi pembelajaran mempunyai kontribusi 

signifikan terhadap kompetensi siswa Alfamart Class. 

Hasil penelitian terdahulu tentang Analisis Perbedaan Gender Dan Hasil 

Pelatihan Pendidikan Ritel Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Alfamart Class 

Smk Negeri 10 Surabaya yang dilakukan oleh Muhammad Safruddin (2018) 

bahwa tidak terdapat perbedaan kesiapan kerja antara siswa Alfamart Class 

laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat perbedaan kesiapan kerja antara 

peserta didik Alfamart Class yang memperoleh hasil pelatihan pendidikan ritel 

lebih dari sama dengan standar dan kurang dari standar. Perbedaan ini terjadi 

karena pada dasarnya memang peserta didikyang hasil belajarnya tinggi, dalam 

hal ini adalah hasil pelatihan pendidikan ritel cenderung lebih memiliki 

kesiapan kerja yang matang dibanding peserta didik lainya. Pentingnya 
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pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi dan dipertahankanya SDM 

yang kompeten. Pelatihan dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis untuk 

mengubah perilaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 

Hasil penelitian terdahulu tentang Pengaruh Corporate Social 

Responsibility “Alfamart Class” di SMK PGRI 3 Malang terhadap citra 

perusahaan Alfamart yang dilakukan oleh Claudia Novella Yunatan (2016) 

bahwa Pengaruh antara konsep CSR Alfamart Class terhadap citra perusahaan 

Alfamart bersifat linear satu arah dimana kenaikan variabel X (konsep CSR) 

sebesar satu satuan variabel akan mengakibatkan kenaikan variabel Y (Citra 

perusahaan Alfamart) sebesar 0,777 satuan. Konsep linear satu arah berarti 

variabel X memperikan pengaruh kepada variabel Y atau dengan kata lain 

variabel CSR mempengaruhi variabel Citra Perusahaan. Besar pengaruh faktor-

faktor lain selain CSR adalah 32,375 satuan. Asumsi penulis pada faktor lain 

tersebut adalah; terdapat pengaruh jawaban responden pada anak yang telah 

lulus dalam seleksi Alfamart Class dan yang tidak atau belum lulus. 

Hasil penelitian terdahulu tentang Hubungan Kerjasama Sekolah Dengan 

Du/Di (Studi Situs Smk Negeri Donorojo Kabupaten Pacitan) yang diteliti oleh 

Anik Dhian Ekawati (2012) bahwa (1) Membentuk hubungan kerja dengan 

dunia usaha /dunia industri merupakan salah satu bentuk kemitraan. Sebagai 

salah satu komponen pendidikan, maka Industri memiliki peran strategis dalam 

mendukung keberhasilan pendidikan sekolah proses. Kerja sama dilakukan 

agar tercipta lulusan yang siap mengisi lowongan kerja di dunia bisnis / 

industri, DU / DI membantu sekolah dalam berkembang pasar kerja 
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berorientasi kurikulum sekolah. (2) Hubungan kerja dengan Penyelenggaraan 

dunia usaha / industri diatur dengan mempertimbangkan dunia kerja atau 

industri untuk dapat menerima siswa serta jadwal praktik yang sesuai dengan 

kondisi setempat. Kemitraan direncanakan secara tepat oleh sekolah dan 

industri, didirikan agar efektif dan efisien. Kemitraan didirikan diprakerin 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (3) Evaluasi pembelajaran hasil pada 

saat Prakerin diterapkan sepenuhnya di industri. Penilaian dilakukan out for 

elemen teori dan praktek penilaian kepribadian siswa yang termasuk; disiplin 

waktu, kemauan kerja dan motivasi, prestasi dan kerja nyata, inisiatif dan 

kreativitas, sikap dan perilaku, kerjasama dan tanggung jawab sebagai serta 

kriya, sesuai dengan kriteria penilaian yang disepakati oleh sekolah dan 

Tempat praktek DU / DI. 

Hasil penelitian mengenai Pencapaian Standar Kompetensi Siswa Smk 

Negeri Program Keahlian Tata Busana Di Kota Yogyakarta Dalam 

Pembelajaran Dengan Kbk yang diteliti oleh Widihastusi (2007) bahwa (1) 

Tingkat keefektifan pembelajaran dengan KBK ditinjau dari pencapaian 

standar kompetensi siswa dari nilai normative termasuk tinggi dan telah 

memenuhi kriteria efektif 94,9% (>70% siswa telah mencapai nilai >7,0), (2) 

Tingkat keefektifan pembelajaran dengan KBK ditinjau dari pencapaian 

standar kompetensi siswa dari nilai adaptif termasuk tinggi namun belum 

memenuhi kriteria efektif karena baru 66,4% (< 70% siswa yang telah 

mencapai nilai >7,0), dan (3) Tingkat keefektifan pembelajaran dengan KBK 

ditinjau dari pencapaian standar kompetensi siswa dari nilai produktif termasuk 
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tinggi namun belum memenuhi criteria efektif karena baru 58,4% (< 70% 

siswa yang telah mencapai nilai ≥7,5). 

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Praktik Keja Industri (PRAKERIN) 

Terhadap Kompetensi Siswa SMKN 1 Sidoharjo yang diteliti oleh Avida 

Arisandi (2012) menunjukan bahwa  hasil perhitungan dalam bidang 

menggambar ditemukan persamaan garis Regresi Y = + 0,199 X1 + 1,080 X2 -

22,250 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,965 yang artinya nilai Uji 

Kompetensi menggambar sebesar 96,5 % ditentukan oleh nilai awal dan nilai 

Prakerin. Dari analisis diketahui bahwa nilai awal sebelum prakerin (X1) 

mempunyai sumbangan sebesar 15 % dan nilai prakerin (X2) mempunyai 

sumbangan sebesar 81,5% dalam menentukan kompetensi siswa (Y), 

sedangkan 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam penelitian ini tidak 

diperhitungkan. Sedangkan dalam bidang merencanakan anggaran biaya 

didapat persamaan Regresi Y = - 0,450 X1 + 1,965 X2 - 33,399 dengan 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,825 yang artinya nilai Uji Kompetensi 

menggambar sebesar 96,5 % ditentukan oleh nilai awal dan nilai Prakerin. Dari 

analisis diketahui bahwa nilai awal sebelum prakerin (X1) mempunyai 

sumbangan sebesar 15,37 % dan nilai prakerin (X2) mempunyai sumbangan 

sebesar 67,13% dalam menentukan kompetensi siswa (Y), sedangkan 17,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan. Dengan demikian 

nilai awal dan nilai Prakerin mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kompetensi siswa. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Merujuk pada Kemendikbud RI Nomor 323/U/1997 tentang 

Penyelenggaraan PSG pada SMK (pasal 2), tujuan PSG adalah : (a) 

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui perasn serta IP; 

(b) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja; (c) Menghasilkan tamatan 

yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang menjadi bekal dasar 

dirinya secara berkelanjutaan; (d) Memberi pengakuan dan penghargaaan 

terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan; (e) 

meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan 

melalui pendayagunaan sumberdaya pendidikan yang ada di dunia kerja.    

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk hadir sebagai program Tanggung Jawab 

Sosial (Corporate Social Responsibility) agar dapat memberikan manfaat 

kepada komunitas disekitarnya. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ini membuka 

kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya dengan 

sekolah yang memiliki kompetensi keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran serta 

Business Center (BC) dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta 

didikagar nantinya mampu bersaing pada dunia kerja. 

SMK N 1 Kendal merupakan sekolah yang sudah bekerjsama dengan PT 

Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk menjalankan proram CSR tersebut. Kelas 

Alfa yang ada di SMK N 1 Kendal sudah berjalan dari dulu hingga sekarang. 

Kerja sama yang dilakukan oleh pihak Alfamart dengan pihak sekolah 

selajutnya dengan menentukan kurikulum yang akan digunakan dalam 
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pembelajaran. Hal ini di lakukan untuk membentuk satu acuan agar proses 

kegiatan pembelajaran/ implementasi kurikulum tersebut dapat berjalan dengan 

lancar.  

Implementasi kurikulum terdapat beberapa rangkaian kegiatan, yaitu 

proses belajar mengajar (KBM), praktik kerja industry (prakerin), dan uji 

kompetensi. Peserta didikyang masuk Alfamart Class, akan melalui semua 

proses tersebut sampai proses evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui program tersebut berjalan sesuai dengan kurikulum atau tidak serta 

untuk mengetahui kompetensi peserta didiksetelah mengikuti serangkaian 

kegiatan implementasi kurikulum. 

Untuk mempermudah kerangka pemikiran penilitian, maka di gambarkan 

skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Berfikir Pelaksanaan Program Alfamart Class 

 

1. Keterserapan lulusan SMK N 1 Kendal 

Program Keahlian Bisnis Daring dan 

Pemasaran (BDP) pada tahun 2017-2019 

siswa yang bekerja sesuai dengan bidangnya 

cenderung menurun. 

2. Kurangnya pelatihan bagi guru produktif 

Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) 

3. Dalam pelaksanaan Alfamart Class masih 

kekurangan tenaga pendidik. 

Pelaksanaan kerjasama antara SMK N 1 Kendal 

dengan Pihak Alfamart 

Perencanaan Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran 

1. Implementasi Kurikulum 

2. Penyusunan Bahan Ajar  

1. Pelaksanaan KBM 

2. Pelaksanaan Prakerin  

1. Tes Tulis 

2. Tes Praktik 

Hasil Pembelajaran Program Alfamart 

Class 

Kompetensi Siswa Bisnis Draing dan 

Pemasaran (BDP) SMK N 1 Kendal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan 

program Alfamart Class untuk mencapai kompetensi siswa jurusan Bisnis 

Daring dan Pemasaran (BDP) di SMK N 1 Kendal, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. SMK N 1 Kendal menerapkan program Alfamart Class sejak tahun 

2013 yang dilatarbelakangi dengan adanya peraturan pemerintah yang 

mewajibkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bekerja sama dengan 

pihak DU/DI guna meningkatkan kompetensi siswa kejuruan yang 

ditujukan untuk dunia kerja. Hal ini sangat tepat dengan karakteristik 

anak SMK. Dalam  pelaksanaan program tersebut, SMK N 1 Kendal 

telah merumuskan tujuan pembelajaran program tersebut diantaranya: 

(1) menciptakan lulusan Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan 

Pemasaran SMK N 1 Kendal yang siap bekerja maupun berwirausaha, 

(2) memberikan jaminan untuk langsung bekerja bagi lulusan Alfamart 

Class dengan gaji sesuai UMR dan jenjang karir yang jelas. 

Pelaksanaan program Alfamart Class melibatkan berbagai pihak 

diantaranya yaitu kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, 

kepala program studi (kaprodi) BDP, guru produktif (guru BDP), 
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peserta didik, pihak Alfamart, stakeholder, dan masyarakat. Namun 

keterlibatan stakeholder dan masyarakat dirasa masih kurang.  

2. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program Alfamart Class 

ini yaitu ceramah, diskusi, dan demontrasi. Metode yang digunakan 

hampir sama dengan kelas-kelas regular lainnya, namun yang 

membedakan adalah pada Alfamart Class, siswa akan lebih banyak 

melakukan kegiatan praktik. Pengunaan metode sudah sesuia karena 

tidak hanya menerapkan satu metode pembelajaaran saja. Jadi setelah 

pembelajaran dikelas selesai, peserta didik diwajibkan untuk 

mempraktikan materi yang baru saja diperoleh dari dalam kelas. 

Dengan menggunakan metode tersebut sangat efektif dan efisien, 

karena peserta didik akan lebih mudah untuk memahami dan 

mengingat materi yang diajarkan karena materi tersebut dipraktikan 

secara langsung sehingga akan lebih mudah untuk dipahami.  

3. Materi pada program Alfamart Class terdiri dari materi teori dan 

praktik dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktik. Materi yang 

diajarkan merupakan materi-materi produktif yang sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan.  

4. Hasil pembelajaran program Alfamart Class menitikberaktkan pada 

aspek afektif dan psikomotor dengan rata-rata capaian nilai A dan B. 

hal tersebut menunjukan bahwa melalui program Alfamart Class, 

peserta didik memliki sikap dan ketrampilan sesuai dengan kompetensi 
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yang dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannnya, masih memerlukan 

peran guru.   

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat peneliti 

berikan yaitu : 

1. Bagi siswa  

a. Dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di Alfamart Class 

dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi. 

b. Biasakan untuk bertanya terkait materi pembelajaran yang belum 

dapat dipahami pada guru produktif maupun guru model dari 

Alfamart. 

c. Melaksanakan kegiatan prakerin dengan baik, agar mampu 

memperoleh ilmu pengetahuan tambahan dari kegiatan tersebut.  

2. Bagi Guru  

a. Metode pembelajaran dapat dikembangkan lagi untuk menarik minat 

peserta didik dalam pembelajaran. 

b. Sumber belajar dapat dikembangkan lagi tidak hanya dari buku tetapi 

juga dapat diperoleh dari internet, dan dunia luar sekolah/lapangan 

secara langsung.  

c. Guru dapat menerapkan penilaian hasil pembelajaran secara 

bervariatif dengan menggunakan tes, pengamatan, portofolio, 

sehingga seluruh aspek hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor 

dapat diketahui. 
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3. Bagi Sekolah  

a. Pihak sekolah dapat meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan 

masyarakat. 

b. Pihak sekolah memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan 

program Alfamart Class sebeleum melakukan PPDB (penerimaan 

Peserta Didik Baru) untuk tahun ajaran berikutnya. 

c. Dapat mengembangkan kerjasma dengan pihak DU/DI yang laainnya. 
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