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Pendidikan Sistem Ganda pada SMK 01 PGRI Mejobo Kudus, dalam 
pelaksanaannya terdapat keluhan-keluhan dan hambatan dari kalangan institusi 
pasangan bahwa keberadaan siswa yang melakukan Pendidikan Sistem Ganda 
dianggap mengganggu proses produksi di perusahaan. Kenyataan ini dibuktikan 
dengan adanya beberapa masalah seperti Institusi Pasangan memperlakukan siswa 
tidak bekerja sesuai dengan keahliannya, siswa hanya diberi pekerjaan akan tetapi 
tidak dibarengi dengan bimbingan yang intensif dari pihak Institusi Pasangan. 
Permasalahan yang utama yang perlu dicari jawabannya adalah apakah dunia 
usaha/industri memang sudah memahami konsep PSG atau belum, jika sudah 
sejauh mana pemahaman dunia usaha/industri tersebut terhadap pelaksanaan 
pendekatan PSG? Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan 
Pendidikan Sistem Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus menurut pandangan 
Institusi Pasangan? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) sikap Institusi Pasangan On the 
Job Training terhadap pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda SMK PGRI 01 
Mejobo Kudus. 2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pendidikan 
Sistem Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus menurut pandangan Institusi 
Pasangan. 

Populasi penelitian ini adalah institusi pasangan on the job training SMK 
PGRI 01 Mejobo Kudus sebanyak 60 tempat. Sampel diambil secara proporsional 
random sampling sebanyak 42 institusi pasangan, yang terdiri dari 19 koperasi, 9 
usaha dagang dan 14 instansi pemerintah. Variabel yang diteliti adalah sikap 
institusi pasangan terhadap pelaksanaan PSG dan hambatan-hambatan 
pelaksanaan PSG. Data diambil dengan teknik angket dan dianalisis menggunakan 
deskriptif persentase yang diuji perbedaannya mengunakan statistik chi kuadrat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi pasangan PSG sebagian 
besar mempunyai sikap positif terhadap pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo 
Kudus. Hal ini dapat dilihat dari sikap institusi pasangan yang mempunyai sikap 
yang positif terhadap pelaksanaan PSG yaitu perlunya penyusunan program 
bersama, dokumen kerja sama, sistem organisasi, pembekalan pada siswa dan 
isntruktur, kehadiran guru pembimbing, orientasi PSG pada kurikulum, perlunya 
pengenalan pekerjaan, bimbingan yang intensif pada siswa, keterbukaan, 
kebebasan berinovasi, pengawasan kerja, evaluasi  hasil kerja secara periodik 
yang dilakukan oleh pembimbing sekolah dan instruktur yang dicantumkan dalam 
sertifikat serta perlunya insentif pada instruktur. Ada perbedaan sikap antara 
koperasi, usaha dagang, dan instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan 
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adanya beberapa sikap institusi pasangan yang belum menunjukkan sikap yang 
positif yaitu berkaitan dengan: perlunya keleluasaan siswa dalam bekerja, PSG 
sebagai tempat seleksi pegawai baru, penggunaan fasilitas kerja dan perlakuan 
siswa yang sama dengan pegawai lain. Kurangnya sikap positif ini karena 
hambatan yang terjadi pada pelaksanaan PSG yaitu kemampuan siswa yang 
rendah, kurangnya  disiplin, kurangnya kreatifitas dalam bekerja. Kondisi ini 
menyebabkan pihak institusi pasangan kurang memberikan kepercayaan dan 
keleluasaan untuk menggunakan fasilitas yang ada sebagai sumber belajar. 
Akhirnya pihak isntitusi pasangan lebih cenderung memperlakukan siswa tidak 
sama dengan pegawai lainnya. Karena kondisi siswa tersebut, pihak institusi 
pasangan menjadi ragu untuk memanfaatkan PSG sebagai tempat seleksi 
karyawan baru. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 
Mejobo Kudus yang menurut pihak Institusi pasangan, yaitu antara lain: 1) 
Kurangnya koordinasi, 2) Kemampuan siswa relatif masih kurang, 3) Rahasia 
Perusahaan Kepada Siswa, 4) Siswa Kurang Aktif, 5) Adaptasi Lingkungan Kerja, 
6) Mengganggu Pekerjaan Instruktur, 7) Siswa Tidak Disiplin, 8) Fasilitas Kerja 
yang Kurang Memadai, 9) Waktu Pelaksanaan PSG Kurang, dan 10) Siswa 
Kurang Kreatif. 

Saran berkaitan dengan hasill penelitian ini antara lain: 1) Dari hambatan 
PSG yang ada, pihak sekolah hendaknya memberikan pembekalan yang lebih  
kepada siswa tentang kondisi di institusi pasangan berkaitan dengan pekerjaan 
yang harus dilakukan di tempat latihan, etika kerja dan disiplin kerja. Dengan 
pembekalan tersebut diharapkan siswa mempunyai gambaran dan bekal yang 
cukup untuk melaksanakan PSG. Pembekalan ini dapat dilakukan dengan cara 
mengundang pihak institusi pasangan ke sekolah untuk memberikan gambaran 
pekerjaan yang akan dilakukan di tempat latihan. 2) Pihak perusahaan hendaknya 
lebih memahami bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya dari pihak 
sekolah namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat (institusi pasangan 
PSG), sehingga dengan kondisi siswa yang belum mempunyai kemampuan sesuai 
harapan dapat dididik dan dilatih secara leluasa dan intensif di tempat latihan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu instrumen pembangunan 

dalam menyiapkan tenaga kerja, diharapkan mampu mengantisipasi perubahan 

yang terjadi pada dunia kerja. Untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK salah 

satu yang dapat dilakukan adalah membekali siswa-siswi dengan keahlian guna 

tercipta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yaitu melalui pendidikan 

sistem ganda. 

Sejak tahun pelajaran 1994/1995 Departemen Pendidikan Nasional telah 

mencanangkan kebijakan “Link & Match” yaitu keterkaitan dan kesepadanan 

pendidikan kejuruan di sekolah dan pelatihan di dunia usaha/industri yang dikenal 

dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Pendidikan Sistem Ganda diterapkan 

berdasarkan pada (1) PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, Bab XI 

pasal 29 ayat 1, Penyelenggara sekolah menengah dapat bekerja sama dengan 

masyarakat terutama dunia usaha; dan (2) PP No. 39, Bab VI pasal 8 ayat 1, Peran 

serta masyarakat dapat berbentuk pemberian kesempatan untuk magang dan/atau 

latihan kerja. 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada dasarnya merupakan bentuk 

penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara 

sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia 

kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Dengan 

demikian kegiatan Pendidikan Sistem Ganda merupakan suatu strategi yang 

mendekatkan peserta didik ke dunia kerja. Tujuan Pendidikan Sistem Ganda 
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adalah (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional; (2) 

memperkokoh link and match antara sekolah dengan dunia usaha; (3) 

meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; dan (4) 

memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian 

dari proses pendidikan. 

Pendidikan Sistem Ganda dapat dilaksanakan salah satu unsur/ 

komponennya adalah institusi pasangan yaitu dunia usaha/industri (DU/DI). 

Tanpa partisipasi atau peran serta dari unsur ini berarti bukan sistem ganda lagi, 

maka dunia usaha/industri di sini berperan sebagai berikut (Djoko Endro : 2003 : 

10) : 

a. Dunia usaha/industri adalah tempat pelatihan kerja siswa secara langsung. 

b. Perusahaan memberikan praktek ketrampilan dan merupakan tempat pelatihan 

formal dengan metode yang telah disepakati. 

c. Perusahaan menyediakan istruktur berpengalaman untuk peserta pelatihan dan 

berlatar belakang pendidikan yang sesuai diperguruan tinggi atau minimal 

berpengalaman lima tahun. 

d. Perusahaaan ada yang menyediakan tempat training tersendiri dengan 

peralatan yang lengkap. 

e. Perusahaan memberikan motivasi peserta pelatihan untuk berlatih giat agar 

setelah pelatihan benar-benar memiliki etos kerja yang tangguh, disiplin, dan 

tanggung jawab pada tugasnya. 

f. Perusahaan akan memantau/merolling peserta pelatihan agar setelah selesai 

pelatihan, kompetensi yang didapatkan menjadi lengkap. 

g. Perusahaan dapat merekrut peserta pelatihan yang dilatihnya setelah yang 

bersangkutan tamat hal ini perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya 
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untuk melatih, menyeleksi, karena telah mengetahui benar mengenai karakter 

calon pegawainya. 

Menurut Made Wena  dalam bukunya  Pendidikan Sistem Ganda (1996: 

24), secara garis besar pihak dunia usaha/industri berperan dalam hal : 

a. Merencanakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh siswa selama 

mengadakan praktek di industri. 

b. Memberikan bimbingan pada siswa dalam kegiatan pembelajaran praktek di 

industri. 

c. Mengevaluasi kemajuan belajar praktek siswa. 

d. Mengadakan hubungan dengan pihak sekolah berkaitan dengan segala 

kegiatan pembelajaran siswa. 

SMK PGRI 01 Mejobo Kudus merupakan Sekolah Menengah Kejuruan 

yang berada pada kelompok bisnis dan manajemen berupaya merealisasikan 

kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dalam mewujudkan keterkaitan dan 

kesepadanan antara pendidikan dan tuntutan dunia usaha/industri dalam upaya 

meningkatkan mutu serta kesesuaian pendidikan dan pelatihan kejuruan. SMK 

bekerja sama dengan perusahaan swasta, BUMN, koperasi ataupun instansi 

pemerintah lainnya di Kudus. Dalam hal ini dinamakan On the Job Training 

(OJT). SMK ini memiliki 3 (tiga) jurusan atau program studi yaitu  Akuntansi, 

Sekretaris, dan Pemasaran. OJT tersebut dilaksanakan ditingkat II semester 4, 

selama kurang lebih 3 bulan pada jenis keahlian tertentu sesuai bidang studinya.  

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan digarap secara bersamaan antara 

sekolah dengan institusi pasangan. Karena pada dasarnya PSG adalah sistem 

pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi yang berdasar pada kompetensi. Dengan 

memperhatikan kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan oleh dunia 

usaha/industri, maka harus dirumuskan bersama. Sehingga tamatan SMK benar-
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benar merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dan dibutuhkan oleh 

dunia usaha/industri. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat keluhan-keluhan dan hambatan dari 

kalangan institusi pasangan bahwa keberadaan siswa yang melakukan Pendidikan 

Sistem Ganda dianggap mengganggu proses produksi di perusahaan. Kenyataan 

ini dibuktikan dengan adanya beberapa masalah seperti dunia usaha/industri 

memperlakukan siswa tidak bekerja sesuai dengan keahliannya, siswa hanya 

diberi pekerjaan akan tetapi tidak dibarengi dengan bimbingan yang intensif dari 

pihak dunia usaha, serta karena kurang adanya kepedulian dari dunia 

usaha/industri terhadap pelaksanaan kurikulum sekolah kejuruan, pihak sekolah 

pun kesulitan dalam mencari tempat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. 

Karena belum disadari oleh dunia usaha/industri akan pentingnya Pendidikan 

Sistem Ganda sesuai dengan yang dikehendaki dalam kurikulum 1994 atau 

kurikulum edisi 1999. 

Oleh karena itu, dipandang perlu adanya pendekatan yang komperehensif 

agar PSG dapat dipahami oleh dunia usaha/industri, bahwa dilihat dari aspek 

makro sebenarnya dunia usaha/industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil, terdidik dan terlatih. Permasalahan yang utama yang perlu dicari 

jawabannya adalah apakah dunia usaha/industri memang sudah memahami 

konsep PSG atau belum, jika sudah sejauh mana pemahaman dunia usaha/industri 

tersebut terhadap pelaksanaan pendekatan PSG ? 

Dalam penerapan suatu sistem tentunya terdapat hambatan-hambatan yang 

terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjiptarso (1993) yang dikutip Made Wena 

dalam bukunya Pendidikan Sistem Ganda (1996 : 91) bahwa pelaksanaan 

pendidikan sistem ganda kejuruan akan dijumpai beberapa hambatan, mengingat 

sistem ini melibatkan banyaknya pihak yang saling mempunyai kepentingan. Dari 
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beberapa uraian di atas masalah PSG dan hambatan yang akan dijumpai dalam 

penerapannya, maka peneliti berkeinginan mengungkap bagaimana sikap institusi 

pasangan terhadap pelaksanaan pendidikan sistem ganda SMK PGRI 01 Mejobo 

Kudus dan hambatan pelaksanaannya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari masalah-masalah yang telah dikemukakan pada bab latar belakang di 

atas, maka timbul rumusan masalah yang perlu dijawab yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sikap Institusi Pasangan On the Job Training terhadap 

pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Pendidikan Sistem 

Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus menurut pandangan institusi pasangan? 

1.3. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari salah tafsir dengan istilah yang digunakan dalam 

penelitian, perlu adanya penegasan istilah , antara lain: 

1. Sikap  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sikap adalah perbuatan yang 

berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan). Yang dimaksud sikap 

pada penulisan skripsi ini adalah perasaan mendukung atau memihak maupun 

tidak mendukung atau tidak memihak pada suatu obyek (Berkowitz,1972), 

pangertian lain yang sejalan juga diungkapkan oleh Trurstone bahwa sikap adalah 

derajat afek positif atau negatif terhadap suatu obyek psikologis (Edwards,1957). 

Sikap dalam penelitian ini adalah perasaan dari institusi pasangan dalam 

mendukung atau tidak mendukung pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo 

Kudus. 
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2. Institusi Pasangan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, institusi adalah sesuatu yang 

dilembagakan oleh undang-undang, sedangkan pasangan adalah teman kerja atau 

partner kerja. Yang dimaksud Institusi pasangan dalam konsep PSG (Dikmenjur 

1997) ini adalah dunia kerja seperti dunia usaha/industri, instansi pemerintah yang 

telah mengadakan kesepakatan dengan SMK baik secara lesan maupun secara 

tertulis untuk bekerjasama dalam pelaksanaan sistem ganda (Sutardja,2003). 

3. On the Job Training 

Yang dimaksud On the Job Training adalah pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan dengan praktek kerja di Institusi pasangan 

4. Pendidikan Sistem Ganda 

Yaitu suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional 

yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah 

dan program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung didunia 

kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu 

(Depdikbud:1994: 15) 

1.4. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui sikap Institusi Pasangan On the Job Training terhadap 

pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pendidikan Sistem 

Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus menurut pandangan institusi pasangan. 

 

 

 



 
7

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah : 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan pendidikan kejuruan, 

khususnya tentang Pendidikan Sistem Ganda, 

b. Sebagai bahan kajian dalam memperbaiki pelaksanaan Pendidikan Sistem 

Ganda, 

c. Memperjelas sikap institusi pasangan terhadap pelaksanaan Pendidikan 

Sistem Ganda, 

d. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang belum bersedia 

bekerjasama untuk melaksanakan program Pendidikan Sistem Ganda, 

2. Manfaat secara praktis penelitian ini adalah : 

a. Bagi institusi pasangan, khususnya yang dimanfaatkan sebagai tempat 

Pendidikan Sistem Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus, dapat 

memberikan masukan tentang model dan implementasi sebenarnya yang 

diinginkan oleh SMK. 

b. Bagi sekolah, dapat menghasilkan model dan implementasi yang ideal, 

sehingga menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan etos kerja sesuai tuntutan dunia lapangan kerja. 

c. Bagi guru, dapat mengembangkan wawasan guru tentang dunia kerja 

sesungguhnya dan dapat mempersiapkan siswa menghadapi Pendidikan 

Sistem Ganda, 

d. Bagi siswa, dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai 

bekal dasar pengembangan dirinya secara berkelanjutan. 
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1.6. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika yang terdiri 

dari lima bab yaitu sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan, yang terdiri dari latar  belakang masalah, permasalahan, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi. Bab II 

Landasan Teori dan Hipotesis, berupa landasan teori yang berisi kajian teoritis 

mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian. Sebagai kerangka berfikir yang 

menjadi acuan peneliti dalam mengajukan hipotesis. Bab III. Metodologi 

penelitian, menguraikan tentang metode penelitian atau cara kerja pengumpulan 

data yang meliputi : metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel 

penelitian dan alat untuk menganalisa data. Bab IV. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, berisi hasil dan pembahasan dari perolehan data, analisis data 

sampai pada pengujian hipotesa. Bab V. Kesimpulan dan saran, berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian dan sara-saran yang diberikan berdasarkan hasil 

penelitian. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Pendidikan Kejuruan Dan Pendidikan Sistem Ganda 

2.1.1. Konsep dan Aplikasi Pendidikan Sistem Ganda 

Kebijaksanaan tentang pendidikan kejuruan telah ditetapkan di dalam 

Undang-undang RI no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( pasal 

11 ayat 3 ) disebutkan : Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. 

Kebijakan tersebut dikuatkan lagi dalam Peraturan Pemerintah RI no. 29 tahun 

1990 tentang pendidikan menengah ( pasal 1 ayat 3 ) disebutkan : Pendidikan 

menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis 

pekerjaan tertentu. Dari uraian tentang konsepsi pendidikan kejuruan seperti di 

atas, secara jelas nampak terdapat kaitan yang sangat erat antara lembaga 

pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. 

Penekanan pada usaha mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja, 

tentu berdampak pada perencanaan maupun pelaksanaan sistem pendidikan itu 

sendiri. Dalam buku Pengantar Pendidikan, Redja Mudyahardjo ( 2001 ), tujuan 

kurikulum SMK tahun 1994 menyebutkan : (1) Menyiapkan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional, (2) 

Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan mampu 

mengembangkan diri, (3) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk 



mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang, (4) Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang 

produktif, adaptif, dan kreatif. Kebijakan untuk pengembangan pendidikan 

kejuruan dilakukan dalam bentuk Pendidikan Sistem Ganda ( PSG ).  

Konsep Pendidikan Sistem Ganda (PSG) menurut Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan (1994 : 15), adalah : 

Suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional yang 
memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di 
sekolah dan program keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja 
langsung didunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian 
profesional tertentu. 

Menurut Pakpahan ( 1994 ) yang di kutip Made Wena ( 2001 : 16 ) 

Pendidikan Sistem Ganda adalah Suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

keahlian kejuruan, yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 

pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah mencapai 

penguasaan kemampuan keahlian tertentu. Pelaksanaan PSG di industri adalah 

perwujudan dari konsep Link and Match sesuai dengan kurikulum SMK 1994 

dengan kurikulum edisi 1999. Konsep sistem ganda berkembang bukan dari hasil 

perencanaan yang disengaja dari suatu teori pendidikan melainkan lebih kepada 

proses sejarah dan perkembangan pekerjaan yang mengadakan pelatihan kerja di 

industri. 

Pelaksanaan pendidikan dan pekerjaan harus dipadukan secara sistematik 

dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di industri, yang 

terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Hal ini 



mengingat bahwa pendidikan menengah kejuruan di Indonesia adalah pendidikan 

pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan 

kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu dan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta sikap 

profesional. 

Pendidikan Sistem Ganda merupakan kebijakan Dikmenjur untuk 

meningkatkan kualitas tamatan di Sekolah Menengah Kejuruan, dengan 

memberikan pengalaman kerja secara nyata di dunia usaha/industri berupa 

praktek kerja industri. Hal senada juga diuangkapkan Redja Mudyaharhardjo ( 

2001 : 480 ) yang mengatakan bahwa usaha mengatasi masalah lulusan SMK 

yang kurang siap untuk bekerja, diterapkan Pendidikan Sistem Ganda. Sistem ini 

menuntut perencanaan dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan harus bekerja 

sama dengan dunia usaha/industri yang dianggap paling mengetahui kebutuhan 

tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan keterampilan atau spesialisasinya. Lewat 

praktek kerja yang sesungguhnya dapat ditanamkan penghayatan akan tanggung 

jawab, sikap, etos kerja, hubungan kemanusiaan, sopan santun, pengetahuan dan 

keterampilan serta tuntutan apa yang harus dihasilkan perusahaan itu. Pengalaman 

yang berupa etos kerja, menyatunya pengetahuan dan keterampilan, sikap serta 

tindakan yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas dijalankan secara sadar dan 

penuh tanggung jawab. 

Disinilah makna Pendidikan Sistem Ganda, yaitu menyatunya pendidikan 

dan pelatihan bagi siswa yang dilaksanakan atas kerjasama dengan dunia 

usaha/industri yang diimplementasikan dalam pengertian Pendidikan Sistem 



Ganda. Sahlan Asnawi ( 1999 : 117 ) mengatakan bahwa pendidikan dan 

pelatihan mempunyai fungsi sebagai penggerak sekaligus pemacu terhadap 

potensi kemampuan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan pelaksanaan 

pekerjaan. 

2.1.2. Tujuan Pendidikan Sistem Ganda 

Adapun tujuan dari PSG menurut Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (1994 : 25), yaitu : 

(1) menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang 
memiliki tingkat pengetahuan keterampilan, dan etos kerja yang sesuai 
dengan tuntutan lapangan pekerjaan; (2) memperkokoh Link and Macth 
antara SMK dan dunia kerja; (3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas; (4) memberi 
pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian 
dari proses pendidikan. 

Menurut Suyanto ( 1993 ) yang dikutip Made Wena ( 2001 : 77 ) pada 

dasarnya ada empat prinsip dari sistem ganda yaitu : (1) membuat setting dunia 

kerja dan masyarakat sebagai lingkungan belajar bagi para siswa, (2) 

menghubungkan pengalaman kerja dengan pengajaran akademik, (3) memberi 

peran para siswa secara konstruktif sebagai pekerja disertai tanggung jawab 

rielnya. Dan sebagai peserta didik dalam waktu yang bersamaan, (4) menanamkan 

hubungan erat antara peserta didik dan pekerja dewasa yang bertindak sebagai 

mentor. Dilihat dari tujuannya, Pendidikan Sistem Ganda adalah menghasilkan 

lulusan lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan yang sesuai 

dengan kebutuhan lapangan kerja. 

 



2.1.3. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Pendidikan 

Sistem Ganda. 

Pihak-pihak yang menentukan keberhasilan Pendidikan Sistem Ganda 

adalah meliputi perangkat-perangkat dalam organisasi pelaksanaan pendidikan 

sistem ganda itu sendiri. Yang dimaksud perangkat organisasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Pihak-pihak pengendali dan pengambil keputusan kebijakan dari bidang 

pendidikan, yaitu Menteri, Dirjen, direktur, Diknas Propinsi/Kabupaten/Kota, 

Pengawas beserta jajarannya dalam pengevaluasian, pengarahan dan 

pembimbingan demi tercapainya tujuan dan kemajuan dunia pendidikan. 

2) Pihak sekolah, sebagai pelaksana pendidikan harus tahu arah dan tujuan 

sistem pendidikan ini dikembangkan, yang didukung oleh tim guru sekolah, 

staf Tata Usaha yang tahu akan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai 

pengemban pelaksanaan PSG. 

3) Siswa, secara sadar mentaati akan tata tertib sekolah maupun dunia kerja dan 

sadar akan tugas serta kewajibannya sebagai peserta diklat demi keberhasilan 

belajarnya. 

4) Komite Sekolah, secara aktif berpartisipasi dalam bidang mendukung dana 

dari orang tua siswa, pengendali dan pengawasan keuangan, memberikan 

saran dan masukan yang posistif demi peningkatan kualitas pendidikan di 

Sekolahnya. 

5) Majelis Sekolah, dengan seluruh staf  kepengurusannya harus berperan aktif 

dan berdaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penghubung 



antara sekolah dengan dunia usaha/industri sesuai dengan harkat dan makna 

diadakannya Majelis Sekolah. 

6) Institusi Pasangan, yaitu dunia usaha/industri sebagai tempat siswa 

melaksanakan pelatihan kerja, senantiasa memberikan pengarahan, 

pembimbingan, pengembangan diri sehingga dapat tercapai etos kerja yang 

diharapkan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di masa yang 

akan datang. 

7) Assosiasi/Ikatan Profesi, sebagai penentu standarisasi diklat yang sesuai 

dengan kompetensi masing-masing bidang keahlian. 

8) KADIN, sebagai koordinator pengusaha, dunia usaha/industri, diharapkan 

dapat berperan serta dalam pengembangan PSG. (Djoko Endro, 2003 : 5-6 ) 

Menurut Made Wena ( 2001 : 81 ) mengatakan bahwa terdapat tiga 

komponen utama yang sangat berperan dalam pelaksanaan pendidikan sistem 

ganda ini, yaitu guru, pihak industri ( instruktur ), dan majelis pendidikan 

kejuruan. Industri sebagai salah satu komponen dalam program pendidikan sistem 

ganda, memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar praktik. Agar 

industri dapat memberi bimbingan secara maksimal pada siswa praktikan, maka 

ada beberapa hal yang perlu disiapkan industri antara lain : (1) instruktur yang 

akan membimbing praktik siswa, (2) garis-garis besar program pembelajaran 

praktik, (3) buku tuntunan bimbingan praktik untuk siswa.  

Tanpa partisipasi atau peran serta dari unsur industri berarti bukan sistem 

ganda lagi, Maka dunia usaha/industri disini berperan sebagai berikut (Djoko 

Endro : 2003 : 10) : 



a. Dunia usaha/industri adalah tempat pelatihan kerja siswa secara langsung. 

b. Perusahaan memberikan praktek ketrampilan dan merupakan tempat 

pelatihan formal dengan metode yang telah disepakati. 

c. Perusahaan menyediakan instruktur berpengalaman untuk peserta 

pelatihan dan berlatar belakang pendidikan yang sesuai diperguruan tinggi 

atau minimal berpengalaman lima tahun. 

d. Perusahaaan ada yang menyediakan tempat training tersendiri dengan 

peralatan yang lengkap. 

e. Perusahaan memberikan motivasi peserta pelatihan untuk berlatih giat agar 

setelah pelatihan benar-benar memiliki etos kerja yang tangguh, disiplin, 

dan tanggung jawab pada tugasnya. 

f. Perusahaan akan memantau/merolling peserta pelatihan agar setelah 

selesai pelatihan, kompetensi yang didapatkan menjadi lengkap. 

g. Perusahaan dapat merekrut peserta pelatihan yang dilatihnya setelah yang 

bersangkutan tamat hal ini perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya 

untuk melatih, menyeleksi, karena telah mengetahui benar mengenai 

karakter calon pegawainya. 

Menurut Made Wena  (1996 : 24). Secara garis besar pihak dunia 

usaha/industri berperan dalam hal : 

Merencanakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh siswa selama mengadakan 

praktek di industri. 

Memberikan bimbingan pada siswa dalam kegiatan pembelajaran praktek di 

industri. 



Mengevaluasi kemajuan belajar praktek siswa. 

Mengadakan hubungan dengan pihak sekolah berkaitan dengan segala kegiatan 

pembelajaran siswa. 

Guru dan instruktur mempunyai peranan penting terhadap proses belajar 

siswa. Dalam belajar, siswa dapat belajar mendemonstrasikan keterampilannya 

seperti yang dilakukan pekerja terampil ( instruktur di industri ). Dalam kerjasama 

ini siswa dapat melaksanakan on the job traning. Siswa ikut melaksanakan 

kegiatan seperti yang dilakukan pekerja lain. Menurut As’at ( 2000 : 74 ), “Tugas 

pelatih adalah mengajarkan bahan-bahan latihan dengan metode-metode tertentu 

sehingga peserta akan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

diperlukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh perusahaan”. Karena PSG 

dilaksanakan di lingkungan kerja nyata, maka akan membantu penanaman sikap 

siswa terhadap pekerjaan. Siswa dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, diskusi 

dengan instruktur dan mendapatkan pengalaman langsung. Siswa mempunyai 

kesempatan mengaktualisasikan sikap kerja dengan bimbingan instruktur di 

industri, membuat siswa lebih senang dan menambah kepercayaan diri. Dengan 

belajar pada lingkungan fisik dan sosial yang sesungguhnya, siswa tidak lagi akan 

kesulitan dalam penyesuaian diri jika setelah lulus bekerja  di industri. 

Agar pelaksanaan pendidikan sistem ganda dapat berjalan dengan 

sebagaimana mestinya, kiranya perlu dilakukan kajian dan analisis terhadap 

hambatan-hambatan yang kiranya akan muncul. Kajian dan analisis ini dilakukan 

secara cermat dan sistematis, karena hasilnya dapat dijadikan pijakan dasar dalam 

pelaksanaan maupun pengembangan pendidikan sistem ganda kejuruan. 



Pendidikan Sistem Ganda kejuruan pada dasarnya merupakan usaha 

perpaduan antara dua sub sistem pelatihan di dunia industri, yang masing-maisng 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut akan 

dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan sistem 

ganda. Menurut Made Wena (1996 : 99) Hambatan-hambatan yang akan muncul 

dalam pelaksanaan PSG kejuruan adalah (a) pengelolaan pendidikan atau 

pengajaran (b) perencanaan kurikulum, (c) materi pengajaran, (d) bentuk 

pengajaran,(e) lingkungan,(f) perbedaan tujuan, (g) pendanaan,dan (h) pihak 

industri. 

2.2. Teori Sikap dan Pengukurannya 

Sikap merupakan salah satu faktor penting dalam menganalisis tingkah 

laku sosial manusia. Sikap dipandang sebagai penyebab timbulnya pola-pola 

berfikir tertentu, kemudian pola-pola berfikir tersebut akan mempengaruhi 

tindakan individu dalam merespon terhadap obyek tertentu. Tindakan seseorang 

tidak lepas dari rangkaian belajar masa lalu, sedangkan perilaku mereka 

tergantung pada harapan dan penilaian yang diberikan terhadap obyek yang 

dihadapinya. Oleh karena itu sikap merupakan salah satu unsur yang penting 

dalam kehidupan, sehingga dalam situasi tertentu individu akan bertindak sesuai 

dengan sikapnya. 

Secara sederhana sikap dapat diartikan sebagai kesiapan mental atau 

kecenderungan seseorang untuk merespon atau memberi umpan balik terhadap 

suatu obyek.   Sejalan dengan hal tersebut, Saifuddin Azwar ( 2000 : 5 ) 

mendefinisikan sikap adalah (1) suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan 



mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak 

memihak pada suatu obyek, (2) Merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi 

terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu, (3) Merupakan konstelasi 

komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam 

memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu obyek. Hal yang senada 

dikatakan pula oleh Rita L atkinson, dkk (1996 : 371 ) bahwa sikap meliputi rasa 

suka dan tidak suka; mendekati atau menghindari situasi, benda, orang, kelompok; 

dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, termasuk gagasan abstrak dan 

kebijakan sosial. 

Komponen kognitif bersisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 

berlaku atau apa yang benar bagi obyek sikap. Komponen Afektif menyangkut 

masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Komponen 

konatif atau perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana  

kecenderungan perilaku yang ada dalam diri seseorang dengan obyek sikap yang 

dihadapinya. Keterkaitan ini didasari asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan 

banyak mempengaruhi perilaku. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kesiapan 

mental seseorang untuk bertingkah laku dalam merespon atau memberi tanggapan 

tentang suatu obyek.Bertingkah laku terhadap obyek dipengaruhi oleh perasaan 

senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Perasaan senang dan tidak senang 

ditentukan oleh persepsi, pemahaman, dan pengertian tentang obyek tersebut. 

Sikap terhadap pelaksanaan PSG akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

PSG. Sikap terhadap pekerjaan membimbing bagi instruktur dan guru merupakan 



salah satu aspek penting untuk keberhasilan suatu kegiatan. Sikap merupakan 

aspek mental, yang akan turut menentukan tingkah laku terhadap obyek 

pembimbing PSG. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mengikuti 

PSG antara lain adalah bakat, kemampuan awal, minat dan sikap yang dimiliki 

siswa terhadap jenis kegiatan yang dihadapi. Sikap terhadap bimbingan instruktur 

dan pelaksanaan PSG cenderung berbeda, ada yang positif dan ada yang negatif. 

Penguasaan teori dan kemampuan latihan kerja dan sikap kerja yang baik 

merupakan unsur penting dalam kesiapan kerja. 

Aspek penting dalam memahami, sikap adalah masalah pengukuran. 

Berbagai teknik pengukuran sikap telah dikembangkan untuk mengungkap dan 

memberikan interpretasi yang valid mulai dari metode yang sederhana sampai 

metode yang sangat kompleks. Salah satu metode pengukuran sikap yang biasa 

digunakan sebagai metode pengungkapan sikap dalam bentuk self-report yang 

hingga kini dianggap sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu 

yang disebut sebagai skala sikap. Skala sikap berupa kumpulan pernyataan-

pernyataan mengenai suatu obyek sikap ( Saifuddin Azwar, 2000, 95). Dari 

respon subyek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat disimpulkan mengenai 

arah dan intensitas sikap seseorang.  

Salah satu sifat skala sikap adalah isi pernyataannya yang dapat berupa 

pernyataan langsung yang jelas tujuan ukurnya, akan tetapi dapat pula berupa 

pernyataan tidak langsung yang tampak kurang jelas tujuan ukurnya bagi 



responden. Walaupun responden dapat mengetahui bahwa skala tersebut bertujuan 

mengukur sikap namun pernyataan tidak langsung ini biasanya tersamar dan 

mempunyai sifat proyektif. (Saifuddin Azwar, 2000, 96) menyatakan bahwa 

respon indidvidu terhadap stimulus (pernyataan-pernyataan) sikap yang berupa 

jawaban setuju atau tidak setuju itulah yang menjadi indikator sikap seseorang. 

Respon yang tampak, yang dapat diamati langsung dari jawaban yang diberikan 

seseorang, merupakan bukti satu-satunya yang dapat diperoleh. Itulah yang 

menjadi dasar untuk menyimpulkan sikap seseorang atau sikap sekelompok orang.  

2.3. Sikap Institusi Pasangan On The Job Training Terhadap PSG 

Dalam banyak hal kebutuhan sumber daya manusia dunia usaha/industri 

sangat tergantung dengan dunia pendidikan, utamanya untuk kebutuhan sumber 

daya pada jenjang teknis dan strategis. Hal ini dipandang perlu adanya kerjasama 

yang saling menguntungkan antara dunia usaha/industri dengan dunia pendidikan. 

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu tempat mendidik siswa 

dengan mempunyai kemampuan profesional menyelenggarakan program 

pendidikan terpadu dengan melibatkan unsur dunia usaha/industri dalam proses 

pembelajaran melalui praktek kerja lapangan atau yang dikenal dengan 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Untuk dapat menjadi tenaga kerja yang 

profesional maka siswa perlu dikenalkan dengan dunia kerja melalui praktek kerja 

tersebut. 

Berkaitan dengan praktek kerja, pihak sekolah telah membuat kesepakatan 

kerjasama dengan dunia usaha/industri untuk bersama-sama menyelenggarakan 

proses pendidikan. Namun pada kenyataannya di lapangan tampaknya tidak 



semua dunia usaha/industri mau dan mampu melaksanakan PSG dengan baik, 

utamanya berkaitan dengan sikap dunia usaha/industri terhadap pelaksanaan PSG. 

Sikap dunia usaha dan industri terhadap pelaksanaan PSG dapat posistif 

maupun negatif. Sikap positif ditunjukkan dengan kemauan membimbing dan 

mengarahkan siswa yang praktek dengan mengesampingkan persepsi bahwa 

dengan adanya siswa yang praktek dapat mengganggu pekerjaan. Sebaliknya, 

sikap negatif ditunjukkan dengan ketidakseriusan dalam membimbing siswa yang 

praktek. 

2.4. Kerangka Berfikir 

Pendidikan Sistem Ganda hanya mungkin dapat dilaksanakan jika ada 

kesediaan dan kemauan dunia usaha/industri yang menjadi Institusi Pasangan 

sekolah kejuruan melaksanakan bersama program pendidikan kejuruan. 

Kerjasama ini khususnya bertujuan untuk mencari relevansi kebutuhan dunia 

usaha/industri dengan mutu lulusan SMK yang didukung dengan konsep belajar 

humanistik. 

Relevansi kebutuhan dunia usaha/industri dengan mutu lulusan dapat 

ditempuh dengan salah satu cara pendekatan melalui Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG) yang salah satu tujuannya adalah menghasilkan tenaga kerja yang memiliki 

keahlian profesional dan memperkokoh link and match antara sekolah dengan 

dunia usaha/industri. 

Salah satu aspek penentu keberhasilan PSG adalah sikap positif dunia 

usaha/industri terhadap pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda. Sikap dunia 

usaha/indudtri dapat positif atau negatif. Dalam pelaksanaannya, program PSG 



mengalami berbagai kendala khususnya dirasakan oleh dunia usaha/industri, dan 

inilah yang dapat mempengaruhi sikap dunia usaha/industri terhadap pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda. 

Secara ringkas kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan masalah teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian 
ini adalah “Ada perbedaan sikap pada Institusi Pasangan On The Job Training 
terhadap pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda SMK PGRI 01 Mejobo Kudus”. 

SMK 

Relevansi 
kompetensi dan 

mutu lulusan dengan 
kebutuhan dunia 

usaha/industri 

PSG 

Dunia usaha/industri 

Sikap 

Teori belajar 
humanistik 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Institusi Pasangan On The Job 

Training SMK PGRI 01 Mejobo Kudus (dunia usaha/industri/instansi pemerintah 

di Kabupaten  Kudus yang pernah menerima siswa PSG SMK PGRI 01 Mejobo 

Kudus) untuk program Bisnis dan Manajemen. Sampai dengan tahun 2004 jumlah 

dunia usaha/industri yang digunakan untuk kegiatan PSG sejumlah 60 dunia usaha 

dan instansi pemerintah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pimpinan dan 

instruktur PSG yang ada pada dunia usaha dan instansi pemerintah. Penentuan 

sampel penelitian dunia usaha dan instansi pemerintah dilakukan menggunakan 

stratifikasi dunia usaha dan instansi pemerintah berdasarkan skala jenis usaha, 

yaitu koperasi, usaha dagang, dan instansi pemerintah. Mengenai ukuran sampel 

ditentukan sebesar 70% dari jumlah populasi atau sebesar 42 dunia usaha dan 

instansi pemerintah dengan pertimbangan (1) besarnya persentase menunjukkan 

variasi populasi yang dijadikan tempat PSG, (2) keterjangkauan waktu dan tenaga 

penelitian. Dari jumlah tersebut kemudian disebarkan secara proporsional pada 

koperasi, usaha dagang, dan instansi pemerintah. Masing-masing dunia usaha dan 

instansi pemerintah diwakili 1 (satu) responden yaitu instruktur atau pimpinan. 

Sebaran responden Institusi Pasangan dapat disimak pada tabel berikut ini.   
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Tabel 3.1. Jumlah dan sebaran responden Institusi Pasangan 

No Klasifikasi dunia usaha Jumlah 
populasi 

Jumlah 
sample 

Jumlah 
responden 

1. Koperasi 27 19 19 
2. Usaha Dagang 13 9 9 
3. Instansi Pemerintah 20 14 14 
 Jumlah 60 42 42 

Sumber data : SMK PGRI 01 Mejobo Kudus 
 

3.2. Variabel Penelitian 

Gambaran yang jelas dan lengkap dari suatu variabel akan membantu dan 

memudahkan dalam pemahaman serta analisis. Variabel yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini meliputi sikap intitusi pasangan on the job training terhadap 

pelaksanaan PSG. 

1. Sikap Institusi Pasangan On the Job Training terhadap PSG, yaitu kesiapan 

mental pimpinan dan instruktur dalam memberikan respon terhadap PSG yang 

diperoleh melalui pengalaman melalui persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

sarana-prasarana PSG meliputi kognitif, afektif, dan konatif. Pengukuran sikap 

dilakukan dengan skala likert. 

2. Hambatan pelaksanaan PSG adalah beberapa faktor yang dapat menghambat 

pelaksanaan PSG menurut pimpinan dan instruktur pada Institusi Pasangan. 

3.3.Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Untuk mengungkap sikap Institusi Pasangan terhadap pelaksanaan PSG 

dan hambatan pelaksanaannya menggunakan sumber data primer yaitu responden 

penelitian, dalam hal ini pimpinan atau instruktur pada Institusi Pasangan yang 



 

34

menerima PSG. Selain itu diperlukan juga data sekunder khususnya terkait 

dengan jumlah institusi pasangan yang bekerjasama dalam pelaksanaan PSG, 

yang dapat diperoleh dari SMK PGRI 01 Mejobo Kudus. 

 
3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut:  

1. Melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur dan 

hasil penelitian pihak lain khususnya yang terkait dengan topik penelitian. 

2. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan : 

a. Kuesioner, yaitu menyerahkan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh 

responden. 

b. Wawancara, yaitu melakukan interview langsung dengan responden serta para 

pegawai dan/atau pimpinan dunia usaha/industri/instansi pemerintah. Metode 

wawancara ini dilakukan sebagai pendukung kuesioner/angket khususnya 

yang berkaitan dengan hambatan-hambatan pelaksanaan PSG. 

 
3.3.3 Instrumen Penelitian 

Semua data yang diperlukan terkait dengan sikap terhadap pelaksanaan 

PSG dan hambatannya, dikumpulkan dengan menggunakan angket. Dipilihnya 

angket sebagai instrumen dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa (a) 

kuesioner dapat disusun secara cermat, (b) materi yang dungkap lebih bersifat 

pribadi, dan (c) responden memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk 
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mengungkap informasi yang diperlukan. Secara lengkap item-item tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.2. Indikator Item pertanyaan Variabel sikap Institusi Pasangan 

No Sikap dunia usaha 

1 Penyusunan program bersama 
2 Dokumen kerjasama 
3 Sistem ogranisasi 
4 Pembekalan pada siswa 
5 Pembekalan kepada instruktur 
6 Kehadiran guru 
7 Orientasi PSG pada kurikulum 
8 Pengenalan pekerjaan 
9 Bimbingan intensif 

10 Keterbukaan dalam pekerjaan 
11 Keleluasaan dalam bekerja 
12 Kebebasan berinovasi pekerjaan 
13 Pengawasan kerja 
14 PSG sebagai pelatihan 
15 PSG menekan biaya pelatihan 
16 PSG tempat seleksi 
17 Evaluasi hasil kerja 
18 Evaluasi secara periodik 
19 Evaluasi oleh pembimbing sekolah 
20 Evaluasi oleh instruktur 
21 Bukti uji ketrampilan 
22 Insentif untuk instruktur 
23 Bantuan transportasi pada siswa 
24 Penggunaan fasilitas kerja 
25 Perlakuan siswa yang sama dengan pegawai lain 

Agar diperoleh tingkat kesahihan dan keterandalan instrumen, sebelum 

kuesioner digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba. Untuk melakukan uji 

validitas dan reliabilitas instrumen mempergunakan program komputer SPSS. 

Dengan program SPSS tersebut akan diperoleh koefisien korelasi item-total. 

Setelah diperoleh koefisien korelasi, untuk menetapkan valid atau tidaknya item 

dari instrumen tersebut dikonsultasikan dengan r tabel. Apabila r hitung lebih 
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besar dari r tabel atau probabilitasnya kurang dari taraf kesalahan (5%) maka item 

tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung lebih kecil dari r tabel atau 

probabilitas lebih besar dari taraf kesalahan (5%), maka item tersebut dinyatakan 

tidak valid.  

Berdasarkan hasil ujicoba angket pada 10 institusi pasangan diperoleh 

hasil validitas seperti pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Validitas Angket 

No item rxy Probabilitas No item rxy Probabilitas 
1 0,892 0,000 14 0,870 0,001 
2 0,797 0,003 15 0,820 0,002 
3 0,808 0,002 16 0,860 0,001 
4 0,682 0,015 17 0,870 0,001 
5 0,745 0,007 18 0,708 0,011 
6 0,855 0,001 19 0,955 0,000 
7 0,887 0,000 20 0,740 0,007 
8 0,855 0,001 21 0,815 0,002 
9 0,835 0,001 22 0,702 0,012 

10 0,722 0,009 23 0,819 0,002 
11 0,831 0,001 24 0,894 0,000 
12 0,881 0,000 25 0,855 0,001 
13 0,769 0,005    

 

Berdasarkan hasil analisis validitas tersebut tampak bahwa setiap item 

mempunyai probabilitas kurang dari taraf kesalahan (0,05) yang berarti bahwa 

item-item angket tersebut valid. 

Untuk mengetahui reliabilitas angket dianalisis menggunakan rumus 

Cronbach Alpha. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas intrumen, maka hasil 

koefisien Alpha dibandingkan dengan r tabel. Apabila koefisien Alpha lebih besar 

dari r tabel maka intrumen tersebut dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil analisis 
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seperti pada lampiran 2, diperoleh r11 sebesar 0,9783 > rtabel (0,632) yang berarti 

bahwa intrumen tersebut reliabel. 

3.3.4 Metode Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

penelitian kemudian ditabulasikan dan dianalisis. Untuk mengungkap sikap 

institusi pasangan terhadap pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo Kudus 

menggunakan analisis deskriptif persentase dengan tabel silang, dan uji beda 

menggunakan analisis Chi-Square (χ²). Untuk menguji hipotesis yang diajukan 

agar hasilnya secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan ditempuh 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan klasifikasi institusi pasangan ( koperasi, usaha dagang, instansi 

pemerintah. 

b. Menghitung jumlah responden berdasarkan klasifikasi institusi pasangan yang 

dikaitkan dengan sikap terhadap PSG. 

c. Melakukan analisis dengan Chi-Square (χ²) dan menentukan tingkat 

signifikasi dengan menggunakan α = 0,05. 

d. Menentukan nilai  Chi-Square χ² (0,05) ; (i – 1)(j – 1) 

e. Menentukan daerah penerimaan/penolakan hipotesis dengan ketentuan : 

Ho ditolak jika χ² hit ≥ χ² tabel  atau probabilitas kurang dari taraf kesalahan (α) 

Ho diterima jika χ² hit < χ² tabel atau probabilitas lebih dari taraf kesalahan (α) 

Untuk mengungkap berbagai hambatan pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo 

Kudus menurut dunia usaha/industri menggunakan pemaparan kualitatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo Kudus 

Kegiatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK PGRI 01 Mejobo 

Kudus telah dilaksanakan sejak tahun 1995.  SMK PGRI 01 Mejobo Kudus 

merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada pada kelompok Bisnis dan 

Manajemen berupaya merealisasikan kebijakan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan 

dan tuntutan dunia usaha/industri dalam upaya meningkatkan mutu serta 

kesesuaian pendidikan dan pelatihan kejuruan. SMK bekerja sama dengan 

perusahaan swasta, BUMN, koperasi ataupun instansi pemerintah lainnya di 

Kudus. Dalam hal ini dinamakan On the Job Training ( OJT ). SMK ini memiliki 

3 (tiga) jurusan atau program studi yaitu  Akuntansi, Sekretaris, dan Pemasaran. 

OJT tersebut dilaksanakan ditingkat II semester 4, selama kurang lebih 3 bulan 

pada jenis keahlian tertentu sesuai bidang studinya. 

4.1.2 Deskripsi Sikap Institusi Pasangan On the Job Traning PSG 

Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di Dunia Usaha/Industri 

memerlukan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak institusi pasangan. Pada 

pokok program kerjasama adalah penyusunan program sebaiknya dilakukan 

bersama antara pihak sekolah dan institusi pasangan. Tabel berikut ini menyajikan 

tentang sikap responden terhadap perlunya penyusunan program bersama. 
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Tabel 4.1 
Sikap Responden Tentang Perlunya Penyusunan Program Bersama 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 14 5Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 73.7% 26.3%
f 1 0 0 4 4Usaha dagang % 11.1% 0.0% 0.0% 44.4% 44.4%
f 2 0 0 12 0Instansi pemerintah % 14.3% 0.0% 0.0% 85.7% 0.0%
f 3 0 0 30 9Total % 7.1% 0.0% 0.0% 71.4% 21.4%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden bersikap 

positif yaitu sebesar terhadap pentingnya penyusunan program bersama. Namun 

demikian terdapat sekitar 3 institusi atau 7.1% menyatakan tidak setuju bila 

dilakukan kegiatan penyusunan program bersama, karena hal ini pihak Institusi 

Pasangan hanya sebatas membantu para siswa untuk magang kerja di tempat 

usaha bukan berorientasi pada konsep PSG yang sebenarnya.  

Kelancaran PSG juga didukung dengan kelengkapan dokumentasi 

administrasi. Oleh karena itu  perlu dipersiapkan berbagai dokumen yang 

berkaitan dengan pelaksanaan PSG. Tabel berikut menyajikan tentang sikap 

responden terhadap perlunya kelengkapan dokumen administrasi PSG.  

Tabel 4.2 
Sikap Responden Tentang Perlunya Kelengkapan Dokumen Kerjasama 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 2 13 4Koperasi % 0.0% 0.0% 10.5% 68.4% 21.1%
f 0 1 0 6 2Usaha dagang % 0.0% 11.1% 0.0% 66.7% 22.2%
f 2 0 0 11 1Instansi pemerintah % 14.3% 0.0% 0.0% 78.6% 7.1%
f 2 1 2 30 7Total % 4.8% 2.4% 4.8% 71.4% 16.7%
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 Faktor kelengkapan dokumen PSG, termasuk MOU, dianggap penting 

oleh responden.Tabel di atas menunjukkan terdapat 71% responden menyatakan 

setuju jika PSG harus dilengkapi dengan dokumen administrasi. Walaupun begitu 

terdapat juga 5% responden menyatakan tidak setuju, 5% responden  menyatakan 

ragu-ragu. 

Faktor lain yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan PSG adalah sistem 

organisasi PSG yang jelas. Dengan sistem kerja yang baik yang terstruktur dapat 

diperoleh hasil kerja optimal sesuai tujuan PSG . Berikut in tabel tentang sikap 

responden terhadap perlunya kejelasan sistem kerja atau organisasi PSG. 

Tabel 4.3 
Sikap Responden Tentang Kejelasan Sistem Organisasi 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 1 1 12 5Koperasi % 0.0% 5.3% 5.3% 63.2% 26.3%
f 0 0 1 4 4Usaha dagang % 0.0% 0.0% 11.1% 44.4% 44.4%
f 0 0 0 9 5Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 0.0% 64.3% 35.7%
f 0 1 2 25 14Total % 0.0% 2.4% 4.8% 59.5% 33.3%

 Memperhatikan tabel di atas tampak bahwa sejumlah 33.3% responden 

bersikap sangat setuju dan 59.5% responden menunjukkan sikap setuju. Hal in 

dapat dikatakan bahwa mayoritas responden sangat membutuhkan kejelasan 

sistem organisasi PSG. Selain itu juga terdapat 4.8% responden menyatakan ragu-

ragu bila sistem organisasi yang didesain cukup jelas. Kelompok in berpendapat 

bahwa yang terpenting adalah pelaksanaan di lapangan. 

 Sebelum pelaksanaan PSG sebaiknya siswa diberi pembekalan terkait 

dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan didunia kerja. Berikut tabel sikap 
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responden tentang perlunya pembekalan kepada siswa sebelum siswa diterjunkan 

ke lapangan. 

Tabel 4.4 
Sikap Responden Tentang Perlunya Pembekalan Kepada Siswa 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 7 12Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 36.8% 63.2%
f 0 0 0 5 4Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4%
f 0 0 1 8 5Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 7.1% 57.1% 35.7%
f 0 0 1 20 21Total % 0.0% 0.0% 2.4% 47.6% 50.0%

 Melihat tabel di atas  tampak bahwa 97.6% responden sangat 

menginginkan agar siswa sebelum diterjunkan ke dalam dunia kerja harus 

diberikan pembekalan tentang bagaimana pekerjaan yang akan dikerjakan  

nantinya. 

 Selain pembekalan kepada siswa sebelum PSG dilaksanakan  instruktur 

juga harus diberi pembekalan yang khususnya berkaitan dengan mekanisme PSG 

yang benar. Berikut ini tabel sikap responden tentang perlunya pembekalan 

kepada instruktur.   

Tabel 4.5 
Sikap Responden Tentang Perlunya Pembekalan Kepada Instruktur 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 1 1 12 5Koperasi % 0.0% 5.3% 5.3% 63.2% 26.3%
f 0 0 1 6 2Usaha dagang % 0.0% 0.0% 11.1% 66.7% 22.2%
f 0 4 0 8 2Instansi pemerintah % 0.0% 28.6% 0.0% 57.1% 14.3%
f 0 5 2 26 9Total % 0.0% 11.9% 4.8% 61.9% 21.4%
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 Tidak jauh beda dengan sikap responden tentang perlunya pembekalan 

kepada siswa, hal in ditunjukkan bahwa lebih dari 61.9 % responden menyatakan 

sikap yang positif dengan pernyataan setuju para instruktur bila diberi pembekalan 

juga. Namun di sisi lain sejumlah 11.9% responden menyatakan kurang setuju bila 

instruktur diberi pembekalan PSG yang sebagian besar ditunjukkan pada pihak 

Instansi Pemerintah. 

 Semakin sering guru pembimbing datang dan berkomunikasi dengan siswa 

dan/atau instruktur akan semakin kecil tingkat kesalahan siswa dalam 

menjalankan praktek. Berikut in tabel sikap responden tentang kehadiran guru 

pembimbing ke dunia usaha atau ketempat PSG. 

Tabel 4.6 
Sikap Responden Tentang Kehadiran Guru Pembimbing ke dunia usaha 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 1 11 7Koperasi % 0.0% 0.0% 5.3% 57.9% 36.8%
f 1 0 0 4 4Usaha dagang % 11.1% 0.0% 0.0% 44.4% 44.4%
f 0 0 1 9 4Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 7.1% 64.3% 28.6%
f 1 0 2 24 15Total % 2.4% 0.0% 4.8% 57.1% 35.7%

 Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejumlah 82.8% responden sangat 

menghendaki kehadiran guru ke tempat PSG. Hal ini dengan harapan guru juga 

memantau dan benar membimbing perkembangan praktek kerja siswa di dunia 

kerja. Namun demikian terdapat 4.8% responden menyatakan ragu-ragu 

 Materi PSG sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum SMK yang berlaku. 

Hal in dengan tujuan mensinkronkan antara kedua belah pihak, sehingga siswa 
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pun akan dapat mengikuti pelatihan di dunia kerja yang materinya tidak jauh 

berbeda dengan materi yang diperoleh di sekolah. 

Tabel 4.7 
Sikap Responden Tentang Materi PSG yang Berorientasi pada kurikulum 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 1 5 0 10 3Koperasi % 5.3% 26.3% 0.0% 52.6% 15.8%
f 0 0 2 5 2Usaha dagang % 0.0% 0.0% 22.2% 55.6% 22.2%
f 0 2 4 5 3Instansi pemerintah % 0.0% 14.3% 28.6% 35.7% 21.4%
f 1 7 6 20 8Total % 2.4% 16.7% 14.3% 47.6% 19.0%

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sikap responden yang beraneka 

ragam. Sejumlah 19% responden menyatakan sangat setuju dan sejumlah 47.6% 

menyatakan setuju. Prosentase in menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden 

menyatakan dukungannya agar materi PSG disesuaikan dengan kurikulum SMK 

Pada kelompok yang lain sejumlah lebih dari 14.3% enyatakan keragu-raguannya 

tentang penyesuaian materi PSG dengan kurikulum SMK akan berjalan optimal, 

bahkan ada yang menyatakan kurang setuju dengan aasan siswa perlu diberi 

pemahaman baru yang kemungkinan tidak diterima di bangku sekolah. 

 Sebelum siswa melakukan pekerjaannya perlu juga dikenalkan pekerjaan 

yang akan dilaksanakan. Untuk itu pihak institusi pasangan perlu memberikan 

penjelasan tentang pekerjaan kepada siswa sebelum mereka melakukan perjaan 

tersebut. Berikut tabel sikap tentang perlunya pengenalan pekerjaan kepada siswa 

. 
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Tabel 4.8 
Sikap Responden Tentang Perlunya Pengenalan Pekerjaan pada Siswa 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 13 6Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 68.4% 31.6%
f 0 0 0 3 6Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
f 0 0 0 10 4Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%
f 0 0 0 26 16Total % 0.0% 0.0% 0.0% 61.9% 38.1%

Mengamati tabel di atas tampak bahwa tidak ada satupun institusi yang 

menyatakan tidak setuju/ragu-ragu. Pengenalan ini dimaksudkan agar siswa tidak 

mengalami kesulitan selama praktek. 

Tabel 4.9 
Sikap Responden Tentang Perlunya Bimbingan Intensif dari Instruktur 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 15 4Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 78.9% 21.1%
f 0 0 0 5 4Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4%
f 0 1 0 10 3Instansi pemerintah % 0.0% 7.1% 0.0% 71.4% 21.4%
f 0 1 0 30 11Total % 0.0% 2.4% 0.0% 71.4% 26.2%

Tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa dari 42 institusi pasangan, terdapat 

1 atau 2.4% yang kurang setuju perlunya bimbingan instensif pada siswa oleh 

instruktur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (97.6%) 

institusi pasangan lebih memandang perlunya bimbingan intensif kepada siswa. 

Dengan demikian faktor kesalahan selama praktik dapat ditekan dan memperoleh 

tambahan pengetahuan tentang mekanisme kerja yang baik. Dengan bimbingan 

yang intensif dari instruktur diharapkan siswa dapat selalu berkomunikasi. 
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Dengan adanya keterbukaan diharapkan segala permasalahan yang dihadapi dapat 

diatasi dan diselesaikan. Berkaitan dengan keterbukaan antara instruktur dan 

siswa secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 
Sikap Responden Tentang Perlunya Keterbukaan Antara Siswa dan Instruktur 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 3 0 11 5Koperasi % 0.0% 15.8% 0.0% 57.9% 26.3%
f 0 0 2 3 4Usaha dagang % 0.0% 0.0% 22.2% 33.3% 44.4%
f 0 0 3 9 2Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 21.4% 64.3% 14.3%
f 0 3 5 23 11Total % 0.0% 7.1% 11.9% 54.8% 26.2%

Melihat tabel 4.10, tampak bahwa sebagian besar lebih setuju perlunya 

keterbukaan antara siswa dan instruktur, terbukti hanya 12% yang merasa ragu-

ragu dan 7% kurang setuju dengan keterbukaan tersebut. Dengan adanya 

keterbukaan berarti terjalinnya komunikasi yang baik antara siswa dan instruktur, 

dan diharapkan kegagalan dalam praktik akan terkurangi, meskipun perlu juga ada 

batasan antara intruktur sebagai pegawai dengan siswa sebagai praktikan. 

Kebarhasilan siswa dalam bekarja pada prinsipnya juga ditentukan tingkat 

keleluasaan dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya siswa diberi kebebasan 

seperti halnya pegawai dalam bekerja termasuk memanfaatkan fasilitas 

pendukung penyelesaian pekerjaan yang ada di tempat praktek. Berkaitan dengan 

hal ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 
Sikap Responden Tentang Keleluasaan dalam Melaksanakan Pekerjaan 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 1 7 3 8 0Koperasi % 5.3% 36.8% 15.8% 42.1% 0.0%
f 1 2 1 2 3Usaha dagang % 11.1% 22.2% 11.1% 22.2% 33.3%
f 0 5 6 3 0Instansi pemerintah % 0.0% 35.7% 42.9% 21.4% 0.0%
f 2 14 10 13 3Total % 4.8% 33.3% 23.8% 31.0% 7.1%

Berkaitan dengan keleluasaan dalam bekerja, ternyata setiap intitusi 

mempunyai pandangan yang beranekaragam. Dari 42 institusi pasangan, terdapat 

31% institusi yang setuju, 7.1% sangat setuju, dengan keleluasaan siswa 

menggunakan failitas layaknya pegawai. Hal ini merupakan kebijakan yang 

berarti bagi siswa, sehingga siswa benar-benar melaksakan kerja dan berlatih 

secara optimal, meskipun terdapat 23.8% ragu-ragu, 33.3% kurang setuju dan 

4.8% tidak setuju. Hal ini disebabkan juga karena berkaitan dengan masalah 

peralatan yang harus dijalankan oleh operator khusus, yang jika dilaksanakan 

secara umum akan berakibat fatal bagi instansi tersebut. 

Selain keleluasaan, siswa perlu diberikan kebebasan dalam melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan cara siswa itu sendiri. Proses penyelesaian pekerjaan 

tidak harus selalu sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh pegawai. Bagi 

institusi pasangan, yang terpenting adalah selesainya pekerjaan tersebut.  Sikap 

institusi pasangan berkaitan dengan inovasi siswa dalam menyelesaikan perkejaan 

dapat dilihat padatabel 4.12. 
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Tabel 4.12 
Sikap Responden Tentang Perlunya Kebebasan Berinovasi Pekerjaan  

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 4 1 14 0Koperasi % 0.0% 21.1% 5.3% 73.7% 0.0%
f 0 1 0 5 3Usaha dagang % 0.0% 11.1% 0.0% 55.6% 33.3%
f 0 3 3 7 1Instansi pemerintah % 0.0% 21.4% 21.4% 50.0% 7.1%
f 0 8 4 26 4Total % 0.0% 19.0% 9.5% 61.9% 9.5%

Berkaitan dengan kebebasan berinovasi dalam pekerjaan, 71.4% institusi 

pasangan lebih memahami pentingnya hal tersebut, meskipun masih terdapat 9.5% 

yang masih ragu-ragu dan 19% kurang setuju. Namun ada kecenderungan bahwa 

pihak institusi pasangan menyetujui pentingnya inovasi siswa dalam bekerja, 

namun  pengawasan kerja oleh instruktur sangat diperlukan, seperti pada tabel 

4.13. 

Tabel 4.13 
Sikap Responden Tentang Perlunya Pengawasan Kerja oleh Instruktur 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 5 4 5 5Koperasi % 0.0% 26.3% 21.1% 26.3% 26.3%
f 0 1 1 3 4Usaha dagang % 0.0% 11.1% 11.1% 33.3% 44.4%
f 0 6 2 6 0Instansi pemerintah % 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% 0.0%
f 0 12 7 14 9Total % 0.0% 28.6% 16.7% 33.3% 21.4%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 33.3% setuju dan 21.4% sangat setuju 

tentang perlunya pengawasan oleh instruktur kepada siswa, meskipun terdapat 

16.7% yang masih ragu-ragu dan 28.6% kurang setuju. Bagi perusahaan, 

pengawasan sangat diperlukan agar siswa tidak melakukan kesalahan-kesalahan 



 48

yang dapat merugikan efektivitas kinerja perusahaan. Bagi siswa pengawasan 

tersebut memberikan manfaat sebab dapat memberikan pengalaman yang berarti. 

Keberhasilan PSG juga ditentukan oleh sikap dunia usaha dan insdutri 

terhadap tujuan PSG bagi siswa. PSG dilaksanakan sebagai salah satu bekal 

pengalaman bagi siswa sebelum mereka memasuki dunia kerja. Sikap institusi 

pasangan berkaitan dengan hal ini, dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 
Sikap Responden Tentang PSG Sebagai Pengalaman Kerja Bagi Siswa 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 16 3Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 84.2% 15.8%
f 0 0 0 2 7Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 77.8%
f 0 0 1 7 6Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 7.1% 50.0% 42.9%
f 0 0 1 25 16Total % 0.0% 0.0% 2.4% 59.5% 38.1%

Dari tabel 4.14 terlihat bahwa institusi pasangan lebih setuju bahwa 

dengan program latihan tersebut dapat memberikan pengalaman kerja bagi siswa, 

meskipun terdapat 2.4% yang masih ragu-ragu dengan kegiatan tersebut. 

Mayoritas institusi pasangan bersikap positif terhadap PSG untuk memberikan 

pengalaman, pengetahuan dan keterampilan bagi siswa.  

Selain pengalaman, PSG seharusnya dipandang mampu menekan biaya 

pelatihan, karena pihak institusi dapat mengangkat siswa tanpa harus memberikan 

pelatihan lagi. Tabel 4.15 menyajikan sikap institusi pasangan tentang hal 

tersebut. 



 49

Tabel 4.15 
Sikap Responden Tentang PSG Dapat Menekan Biaya Pelatihan 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 2 8 7 2 0Koperasi % 10.5% 42.1% 36.8% 10.5% 0.0%
f 1 2 4 0 2Usaha dagang % 11.1% 22.2% 44.4% 0.0% 22.2%
f 4 7 3 0 0Instansi pemerintah % 28.6% 50.0% 21.4% 0.0% 0.0%
f 7 17 14 2 2Total % 16.7% 40.5% 33.3% 4.8% 4.8%

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa sebagian besar institusi 

pasangan belum merasakan manfaat PSG dapat menekan biaya pelatihan, terbukti 

hanya 9.6% saja yang setuju dan sangat setuju bahwa PSG dapat menekan biaya 

pelatihan bagi karyawan. Jadi institusi pasangan lebih memandang bahwa 

pihaknya bekerja sama dengan sekolah hanya sekedar memberikan bantuan 

tempat untuk latihan siswa. Hal ini terbukti dari kurang minatnya pihak DU/DI 

yang memanfaatkan PSG untuk menyeleksi karyawan baru, seperti pada tabel 

4.16. 

Tabel 4.16 
Sikap Responden Tentang PSG Dapat Sebagai Tempat Seleksi Pegawai Baru 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 3 5 11 0Koperasi % 0.0% 15.8% 26.3% 57.9% 0.0%
f 1 0 0 6 2Usaha dagang % 11.1% 0.0% 0.0% 66.7% 22.2%
f 0 3 5 6 0Instansi pemerintah % 0.0% 21.4% 35.7% 42.9% 0.0%
f 1 6 10 23 2Total % 2.4% 14.3% 23.8% 54.8% 4.8%

Tabel 4.16 secara jelas menunjukkan kurang lebih 23.8% masih ragu-ragu, 

14.3% kurang setuju dan 2.4% tidak setuju bahwa PSG dapat digunakan sebagai 
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tempat seleksi pegawai baru, meskipun ada beberapa DU/DI yaitu 54.5% setuju 

dan 4.8% sangat setuju dengan pendapat tersebut. 

Pelaksanaan PSG sebaiknya dilakukan evaluasi sebagai tolok ukur 

keberhasilan. Evaluasi PSG difokuskan pada hasil kerja siswa selama mengikuti 

PSG dan dibandingkan dengan standar kerja yang berlaku di institusi pasangan. 

Evaluasi ini secara afektif juga harus terukur seperti semangat dan kesungguhan 

siswa dalam mengikuti PSG. Tabel 4.17 menyajikan tentang pendapat institusi 

pasangan berkaitan dengan perlunya evaluasi. 

Tabel 4.17 
Sikap Responden Tentang Perlunya Evaluasi Hasil Kerja 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 18 1Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 94.7% 5.3%
f 0 0 0 3 6Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
f 0 0 0 14 0Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
f 0 0 0 35 7Total % 0.0% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%

Berkaitan dengan evaluasi hasil kerja siswa, sebagian besar (83.3%) setuju 

untuk melakukan evaluasi, selebihnya 16.7% sangat setuju. Hasil analisis 

deskriptif ini menunjukkan bahwa seluruh institusi pasangan melakukan evaluasi 

hasil kerja siswa yang  dapat memberi manfaat bagi perkembangan siswa 

selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan PSG sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada 

akhir PSG saja, tetapi hendaknya dilakukan secara periodik. Berkaitan dengan hal 

ini, disajikan sikap institusi pasangan terhadap perlunya evaluasi secara periodik 

pada tabel 4.18. 
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Tabel 4.18 
Sikap Responden Tentang Perlunya Evaluasi Secara Periodik 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 1 0 16 2Koperasi % 0.0% 5.3% 0.0% 84.2% 10.5%
f 0 0 0 6 3Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%
f 0 2 0 10 2Instansi pemerintah % 0.0% 14.3% 0.0% 71.4% 14.3%
f 0 3 0 32 7Total % 0.0% 7.1% 0.0% 76.2% 16.7%

Melihat tabel 4.18 menunjukkan bahwa sebagian besar (76.2%) institusi 

pasangan setuju bahwa evaluasi tersebut dilaksanakan secara periodik, meskupin 

terdapat 7.1% yang kurang setuju dengan cara evaluasi tersebut.  Dengan adanya 

evaluasi secara periodik, maka institusi pasangan dan sekolah dapat mengetahui 

perkembangan kemampuan siswa secara bertahap. Evaluasi tersebut dapat 

dilakukan oleh pihak institusi pasangan dan oleh pembimbing sekolah, sehingga 

obyektivitas penilaiannya dapat lebih terjaga. Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 4.19 menunjukkan bahwa 69% lebih setuju tentang perlunya evaluasi oleh 

pembimbing sekolah dan hanya 4.8% saja yang ragu-ragu dengan hal tersebut. 

Tabel 4.19 
Sikap Responden Tentang Perlunya Evaluasi Oleh Pembimbing Sekolah 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 16 3Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 84.2% 15.8%
f 0 0 0 5 4Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4%
f 0 0 2 8 4Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 14.3% 57.1% 28.6%
f 0 0 2 29 11Total % 0.0% 0.0% 4.8% 69.0% 26.2%
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Berdasarkan tabel 4.20 sebagian besar (81%) setuju bahwa evaluasi juga 

dilakukan oleh pihak instruktur. Evaluasi oleh pihak instruktur perlu dilakukan 

sebab instruktur di perusahaan yang mengetahui lebih jelas tentang kinerja siswa. 

Tabel 4.20 
Sikap Responden Tentang Evaluasi yang Dilakukan Oleh Instruktur 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 2 0 16 1Koperasi % 0.0% 10.5% 0.0% 84.2% 5.3%
f 0 0 0 5 4Usaha dagang % 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% 44.4%
f 0 0 0 13 1Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 0.0% 92.9% 7.1%
f 0 2 0 34 6Total % 0.0% 4.8% 0.0% 81.0% 14.3%

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh institusi pasangan dan sekolah, 

hendaknya didukung oleh bukti tertulis yang dapat digunakan siswa setelah 

praktek sebagai bukti keberhasilan dalam mengembangkan keterampilan. Tabel 

4.21 disajikan sikap institusi pasangan berkaitan dengan sertivikasi sebagai bukti 

tertulis keberhasilan siswa dalam melaksanakan PSG. 

Tabel 4.21 
Sikap Responden Tentang Perlunya Perlunya Sertifikasi Uji Keterampilan 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 0 0 12 7Koperasi % 0.0% 0.0% 0.0% 63.2% 36.8%
f 0 0 1 5 3Usaha dagang % 0.0% 0.0% 11.1% 55.6% 33.3%
f 0 0 2 10 2Instansi pemerintah % 0.0% 0.0% 14.3% 71.4% 14.3%
f 0 0 3 27 12Total % 0.0% 0.0% 7.1% 64.3% 28.6%

Pada tabel 4.21 tampak bahwa 64.3% setuju dan 28.6% sangat setuju 

dengan adanya sertifikasi. Kelancaran pelaksanaan PSG dipengaruhi oleh 

dukungan dengan tersedianya sarana dan prasana di tempat praktek, termasuk di 
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dalamnya penghargaan finansial. Berkaitan dengan kesejahteraan bagi instruktur, 

terdapat 42.9% setuju, 9.5% sangat setuju tentang perlunya insentif bagi 

instruktur, meskipun 14.3% ragu-ragu, 23.8% kurang setuju dan 9.5% tidak setuju 

(lihat tabel 4.22). 

Tabel 4.22 
Sikap Responden Tentang Perlunya Insentif Bagi Instruktur 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 0 6 1 10 2Koperasi % 0.0% 31.6% 5.3% 52.6% 10.5%
f 0 1 1 5 2Usaha dagang % 0.0% 11.1% 11.1% 55.6% 22.2%
f 4 3 4 3 0Instansi pemerintah % 28.6% 21.4% 28.6% 21.4% 0.0%
f 4 10 6 18 4Total % 9.5% 23.8% 14.3% 42.9% 9.5%

Selain instruktur yang mendapatkan insentif, sebaiknya pihak institusi 

pasangan memberikan uang transport bagi siswa, sebab meskipun sifatnya latihan, 

namun tidak sedikit bantuan tenaga yang diberikan siswa untuk kelancaran proses 

kerja di dunia industri. Dari perusahaan yang disurvai, hanya 9.5% saja yang 

setuju dan 4.8% yang sangat setuju tentang perlunya pemberian uang transportasi 

untuk siswa, selebihnya 40.5% kurang setuju, 16.5% tidak setuju dan 28.6% ragu-

ragu. 

Tabel 4.23 
Sikap Responden Tentang Perlunya Siswa Memperoleh Uang Transport 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 3 8 6 2 0Koperasi % 15.8% 42.1% 31.6% 10.5% 0.0%
f 1 3 2 1 2Usaha dagang % 11.1% 33.3% 22.2% 11.1% 22.2%
f 3 6 4 1 0Instansi pemerintah % 21.4% 42.9% 28.6% 7.1% 0.0%
f 7 17 12 4 2Total % 16.7% 40.5% 28.6% 9.5% 4.8%
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Selain bantuan biaya transportasi, pelaksanaan PSG akan semakin lancar 

apabila siswa mendapatkan kebebasan menggunakan fasilitas kerja untuk 

melaksanakan latihan. Berkaitan dengan kebebasan siswa dalam menggunakan 

fasilitas kerja, sebagian besar (47.6%) setuju dengan hal itu, 4.8% sangat setuju, 

21.4% kurang setuju dan 19% tidak setuju (lihat tabel 4.24). 

Tabel 4.24 
Sikap Responden Tentang Kebebasan Siswa dalam Menggunakan Fasilitas Kerja 

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 3 6 3 7 0Koperasi % 15.8% 31.6% 15.8% 36.8% 0.0%
f 2 0 0 5 2Usaha dagang % 22.2% 0.0% 0.0% 55.6% 22.2%
F 3 3 0 8 0Instansi pemerintah % 21.4% 21.4% 0.0% 57.1% 0.0%
F 8 9 3 20 2Total % 19.0% 21.4% 7.1% 47.6% 4.8%

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.25 tampak bahwa sebagian kecil 

yaitu 21.4% setuju, 9.5% sangat setuju tentang perlakuan siswa sama dengan 

karyawan, selebihnya 35.7% kurang setuju dan 14.3% tidak setuju. 

Tabel 4.25 
Sikap Responden Tentang Perlakuan Sama Siswa dengan Karyawan  

Sikap Institusi pasangan Sumber 
variasi TS KS RR S SS 
f 1 8 5 4 1Koperasi % 5.3% 42.1% 26.3% 21.1% 5.3%
f 1 3 1 2 2Usaha dagang % 11.1% 33.3% 11.1% 22.2% 22.2%
f 4 4 2 3 1Instansi pemerintah % 28.6% 28.6% 14.3% 21.4% 7.1%
f 6 15 8 9 4Total % 14.3% 35.7% 19.0% 21.4% 9.5%
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4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.26 
Hasil Uji Chi Kuadrat 

 
Rata-rata skor No Sikap dunia usaha 

Koperasi Usaha 
dagang 

Instansi 
pemerintah 

χ2 hitung p 

1 Penyusunan program 
bersama 

4,2632 4,1111 3.5714 9.323 0.054 

2 Dokumen kerjasama 4,1053 4,0000 3,6429 11,388 0,181 
3 Sistem ogranisasi 4,1053 4,3333 4,3571 3,726 0,714 
4 Pembekalan pada siswa 4,6316 4,4444 4,2857 4,134 0.388 
5 Pembekalan kepada 

instruktur 
4,1053 4,1111 3,5714 7,118 0,318 

6 Kehadiran guru 4,3158 4,1111 4,2143 5,052 0,537 
7 Orientasi PSG pada 

kurikulum 
3,4737 4,0000 3,6429 9,762 0,282 

8 Pengenalan pekerjaan 4,3158 4,6667 4,2857 3,996 0,136 
9 Bimbingan intensif 4,2105 4,4444 4,0714 3,926 0,416 
10 Keterbukaan dalam 

pekerjaan 
3,9474 4,2222 3,9286 10,688 0,099 

11 Keleluasaan dalam bekerja 2,9474 3,4444 2,8571 17,517 0,025*
12 Kebebasan berinovasi 

pekerjaan 
3,5263 4,1111 3,4286 11,737 0,068 

13 Pengawasan kerja 3,5263 4,1111 3,0000 8,526 0,202 
14 PSG sebagai pelatihan 4,1579 4,7778 4,3571 12,548 0,014*
15 PSG menekan biaya 

pelatihan 
2,4737 3,0000 1,9286 13,607 0,093 

16 PSG tempat seleksi 3,4211 3,8889 3,2143 16,471 0,036*
17 Evaluasi hasil kerja 4,0526 4,6667 4,0000 20,779 0,000*
18 Evaluasi secara periodik 4,0000 4,3333 3,8571 4,023 0,403 
19 Evaluasi oleh pembimbing 

sekolah 
4,1579 4,4444 4,1429 7,117 0,130 

20 Evaluasi oleh instruktur 3,8421 4,4444 4,0714 10,721 0,030*
21 Bukti uji ketrampilan 4,3684 4,2222 4,0000 4,303 0,366 
22 Insentif untuk instruktur 3,4211 3,8889 2,4286 17,410 0,026*
23 Bantuan transportasi pada 

siswa 
2,3684 3,0000 2,2143 8,159 0,418 

24 Penggunaan fasilitas kerja 2,7368 3,5556 2,9286 14,851 0,062 
25 Perlakuan siswa yang sama 

dengan pegawai lain 
2,7895 3,1111 2,5000 6,542 0,587 

Keterangan: 
*) probabilitas (p) < 0,05, yang berarti berbeda nyata 



 56

Untuk menguji hipotesis dilakukan uji beda dengan Chi-Square (χ2) 

tentang sikap institusi pasangan terhadap pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 

Mejobo berdasarkan klasifikasi institusi pasangan diperoleh hasil seperti pada 

tabel 4.26. Tampak bahwa antara koperasi, usaha dagang dan instansi pemerintah 

mempunyai sikap yang relatif sama terhadap pelaksanaan PSG, kecuali dalam hal 

keleluasaan dalam bekerja, PSG sebagai pelatihan, PSG sebagai tempat seleksi, 

evaluasi hasil kerja, evaluasi oleh instruktur, dan insentif untuk instruktur. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji chi kuadrat dengan probabilitas < 0,05. 

Berkaitan dengan keleluasaan dalam melaksanakan pekerjaan, siswa yang 

melaksanakan PSG di bidang usaha dagang mempunyai keleluasaan yang lebih 

daripada di koperasi maupun instansi pemerintah, karena sebagian besar di dunia 

usaha lebih memandang bahwa PSG merupakan suatu ajang latihan bagi siswa. 

Tidak jarang usaha dagang memanfaatkan pelaksanaan PSG ini sebagai tempat 

untuk menyeleksi karyawan baru. Dengan PSG tersebut pihak usaha dagang lebih 

mengetahui calon karyawan yang mampu bekerja secara profesional. Dengan 

anggapan tersebut, maka institusi pasangan PSG ini lebih menekankan pada 

evaluasi hasil kerja dan dilakukan oleh instruktur. Dengan memandang bahwa 

tugas instruktur sebagai pendidik dan pelatih siswa yang dianggap sebagai calon 

karyawan, maka pihak usaha dagang lebih memberikan kesejahteraan bagi 

instruktur dalam bentuk insentif. Berbeda dengan instansi pemerintah dan 

koperasi, yang semua prosedur dilakukan berdasarkan aturan secara vertikal dari 

atasan dan tidak bisa mengambil tenaga kerja dengan prosedur sendiri. Kondisi ini 

yang menyebabkan institusi pemerintah hanya menganggap bahwa instansinya 



 57

dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan PSG saja, dan tidak terlalu mengikat. 

PSG bukan sebagai tempat seleksi karyawan baru. Untuk usaha dagang berkaitan 

dengan hal ini lebih leluasa untuk mengambil kebijakan sendiri, sebab pihak 

swasta ini pada prinsipnya akan mencari tenaga baru yang profesional untuk 

mengembangkan usahanya.  

4.1.4 Hambatan Pelaksanaan PSG 

Pelaksanaan PSG di institusi pasangan tidak semuanya lancar. Terdapat 

berbagai hambatan dalam pelaksanaannya sehingga program kurang optimal. 

Menurut responden beberapa hambatan muncul dalam PSG, yaitu: 

Tabel 4.27 
Hambatan-Hambatan Pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo Kudus 

 
Institusi Pasangan No Hambatan 

Koperasi  
(n = 19) 

Usaha 
dagang 
(n = 9) 

Instansi 
pemerintah 
(n = 14) 

Total  
(n = 42) 

1 Kurangnya koordinasi 1 (5%) 3 (33%) 1 (7%) 5 (12%) 
2 Kemampuan siswa relatif 

masih kurang 
6 (32%) 5 (56%) 8 (57%) 19 (45%)

3 Rahasia Perusahaan 
Kepada Siswa 

3 (16%) - - 3 (7%) 

4 Siswa Kurang Aktif 4 (21%) 4 (44%) 1 (7%) 9 (21%) 
5 Adaptasi Lingkungan 

Kerja 
1 (5%) 1 (11%) 1 (7%) 3 (7%) 

6 Mengganggu Pekerjaan 
Instruktur 

3 (16%) 1 (11%) - 4 (10%) 

7 Siswa Tidak Disiplin 3 (16%) 3 (33%) - 6 (14%) 
8 Fasilitas Kerja yang 

Kurang Memadai 
2 (11%) - - 2 (5%) 

9 Waktu Pelaksanaan PSG 
Kurang 

1 (5%) 1 (11%) - 2 (5%) 

10 Siswa Kurang Kreatif 2 (11%) 3 (33%) - 5 (12%) 
Sumber: Data penelitian, diolah. 
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Memperhatikan tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase hambatan 

tertinggi  yaitu dari kemampuan siswa yang relatif kurang dan mencapai 45%. 

Secara parsial dari ketiga institusi pasangan tersebut, hambatan yang tinggi pada 

instansi pemerintah, diikuti usaha dagang dan koperasi. Hambatan yang lainnya 

yang cukup tinggi, karena siswa kurang aktif yaitu mencapai 21%. Dari ketiga 

institusi hambatan yang tertinggi pada faktor ini yaitu di usaha dagang dan 

koperasi.  

Hambatan yang ketiga yaitu siswa tidak disiplin sebesar 14%. Secara 

parsial siswa yang melaksanakan PSG di usaha dagang mempunyai hambatan 

yang lebih tinggi pada faktor ini. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 

faktor diri siswa yaitu kemampuan, kurang aktif dan tidak disiplin menjadi faktor 

yang menghambat pelaksanaan PSG baik di koperasi, usaha dagang maupun 

instansi pemerintah. Hambatan yang lainnya yang perlu juga mendapatkan 

perhatian, yaitu berkaitan kurangnya koordinasi, siswa kurang kreatif yaitu 

mencapai 12%. Koordinasi  antara pihak institusi pasangan dan sekolah sangat 

diperlukan sebab dengan koordinasi tersebut, arah dan tujuan PSG dapat sejalan.  

Hambatan-hambatan lain yang relatif kecil, namun perlu diperhatikan 

yaitu berkaitan dengan rahasia perusahaan dan adaptasi lingkungan kerja yaitu 

mencapai 7%, serta fasilitas pelaksanaan PSG yang kurang memadai dan waktu 

pelaksanaan PSG yang kurang dengan persentase hambatan mencapai 5%. 

4.2 Pembahasan 

Memperhatikan deskripsi hasil penelitian berkaitan dengan pelaksanaan 

PSG SMK PGRI 01 Mejobo Kudus dapat dikatakan relatif baik. Artinya, dari segi 
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persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Institusi pasangan lebih memandang pelaksanaan PSG dari 

sudut kebutuhan dan kemanfaatan bagi siswa agar mereka mendapat bekal dan 

pengalaman yang lebih baik sebelum memasuki dunia kerja. Mereka beranggapan 

bahwa selain dapat memberikan pengalaman juga dapat dimanfaaatkan untuk 

menyeleksi calon pegawai baru. Institusi pasangan memandang bahwa 

pelaksanaan PSG selain dari sudut kebutuhan dan kemanfaatan juga pada 

keberadaan PSG sebagai bagian dari pendidikan kontekstual. Artinya, 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran akan lebih baik jika ada 

keterpaduan antara teori yang diperoleh di sekolah dengan praktek di dunia 

usaha/industri. Dengan demikian secara individu diharapkan siswa akan lebih 

mengetahui dan menyadari pentingnya PSG. Tuntutan kemampuan yang lebih 

baik kepada siswa hanya akan dapat diukur dan dievaluasi dari hasil kerjanya. Hal 

ini berarti, untuk meleksanakan PSG  perlu ada koordinasi antara pihak sekolah, 

institusi pasangan, dan orang tua siswa untuk merumuskan pola pembelajaran 

melalui PSG yang lebih baik.  

Pendidikan Sistem Ganda  berdasarkan institusi pasangan ini bukan 

sekedar praktek dengan bimbingan intensif dari institiusi pasangan dan guru 

selama praktek, tetapi juga harus mampu membekali siswa untuk menjadi tenaga 

kerja yang professional. Untuk mendukung pemahaman tersebut perlu adanya 

perencanaan kegiatan PSG agar dalam pelaksanaannya relatif tidak mengalami 

hambatan. 
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Persiapan PSG diperlukan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak 

mengalami kesulitan. Selain itu, pihak institusi pasangan dan sekolah memiliki 

kesamaan dalam proses pelaksanaan PSG baik dari segi waktu, tempat, dan jenis 

kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Untuk itu diperlukan keterpaduan 

program antara pihak sekolah dan institusi pasangan. Mayoritas institusi pasangan 

dalam penelitian ini yaitu pimpinan atau instruktur menganggap perlu adanya 

kegiatan penyusun program bersama. Artinya, program kegiatan PSG harus 

disusun bersama-sama antara pihak sekolah dan institusi pasangan. Dengan 

demikian kerangka kegiatan PSG dapat ditentukan sebelumnya dan kerangka ini 

dapat digunakan sebagai acuan evaluasi baik oleh dunia usaha maupun pihak 

sekolah. Terdapat sebagian responden yang tidak setuju dengan upaya 

penyusunan program bersama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu untuk 

dapat turut serta dalam penyusunan program. Penyusunan program bersama juga 

memungkinkan adanya kesamaan pandangan tentang PSG antara institusi 

pasangan dengan sekolah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi perbedaan 

materi dan proses administrasi lainnya. 

 Berbagai dokumen administrasi sangat diperlukan untuk mempermudah 

proses pencatatan, pelaporan dan penilaian pelaksanaan PSG. Sebagian responden 

merasa ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju dalam kaitannya dengan 

kelengkapan dokumen karena pada prinsipnya pihak institusi pasangan kurang 

berkepentingan dengan berbagai dokumen administrasi tersebut. Persiapan dari 

segi administrasi khususnya yang berkaitan dengan mekanisme PSG lebih banyak 

dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada institusi 
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pasangan.  Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan pada waktu 

penyusunan program bersama. Berbagai kelengkapan administrasi seperti 

panduan praktek, jurnal kegiatan, catatan kehadiran dan kegiatan siswa, serta 

lembar evaluasi. Selain itu, kelengkapan administrasi juga mencakup adanya surat 

kesepakatan kerjasama (MOU) antara pihak sekolah dan institusi pasangan. 

Dengan adanya MOU tersebut dapat digunakan sebagai pedoman kerjasama 

selama kurun waktu tertentu sepanjang kedua belah pihak masih 

menginginkannya. Di samping itu juga dengan MOU dapat dikurangi faktor 

ketidakpastian tempat praktek PSG, karena dengan MOU tersebut berarti pihak 

institusi pasangan pasti  menerima siswa SMK PGRI 01 Mejobo Kudus yang akan 

PSG. 

 Surat perjanjian kerjasama bukanlah satu-satunya bukti dan pegangan 

diterimanya siswa praktek. Beberapa dunia usaha/instansi tetap menerima siswa 

praktek meskipun tidak atau belum melakukan kerjasama yang dituangkan dalam 

MOU. Bagi mereka yang terpenting bukanlah surat kesepakatan kerjasama tetapi 

lebih pada substansi PSG, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang 

berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, 

dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Keinginan siswa 

atau pihak sekolah untuk praktek di suatu tempat merupakan kepercayaan bagi 

dunia usaha/instansi untuk dapat memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan kepada siswa. 

Sisi lain dari persiapan pelaksanaan PSG adalah perlunya kejelasan sistem 

organisasi PSG. Artinya, kegiatan PSG harus dikelola secara sistematis dan 
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prosedural baik untuk tingkat sekolah maupun dunia usaha/instansi. dengan sistem 

organisasi yang baik diharapkan mekanisme pelaksanaan PSG menjadi jelas dan 

terarah. Misalnya, pada saat persiapan PSG dilaksanakan koordinasi program, 

secara struktural antara pihak sekolah dan dunia usaha/instansi memang ada garis 

koordinasi dalam menentukan program kegiatan bersama. Berdasarkan hasil 

penelitian sebagian besar institusi pasangan menganggap bahwa kejelasan sistem 

organisasi PSG sangat penting. Kegiatan PSG bagi siswa bukanlah sekedar 

pemenuhan kewajiban seperti tertuang dalam kurikulum, namun lebih pada 

pembekalan kesiapan setelah siswa lulus SMK. Untuk itu perlu disosialisasikan 

pentingnya PSG khususnya bagi siswa, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan 

materi PSG. Melalui pembekalan tersebut, diharapkan siswa tidak akan kesulitan 

dan merasa canggung di lingkungan pekerjaan. Pelaksanaan pembekalan tidak 

hanya dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi harus melibatkan institusi pasangan. 

Keterlibatan institusi pasangan ini dalam memberikan pembekalan diharapkan 

dapat mempermudah pelaksanaan PSG karena siswa sudah mengetahui dengan 

pasti pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan selama praktek.  

Kendala yang dihadapi dalam pembekalan kepada siswa khususnya jika 

melibatkan institusi pasangan adalah banyaknya institusi pasangan yang menjadi 

tempat praktek sehingga tidak memungkinkan semua memberikan pembekalan.  

Selain pembekalan kepada siswa perlu dipertimbangkan juga pembekalan 

kepada instruktur dan guru pembimbing. Pembekalan tersebut dimaksudkan untuk 

menyelaraskan kurikulum dan kegiatan siswa selama praktek, sedangkan 

pembekalan kepada guru pembimbing dimaksudkan untuk memberikan 
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pengetahuan dan wawasan yang aktual tentang pekerjaan dan proses 

penyelesaiannya di institusi pasangan. Dengan demikian antara institusi pasangan 

dan sekolah mempunyai kesamaan pandangan khususnya yang berkaitan dengan 

pola kegiatan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh siswa. Kendala yang 

dihadapi adalah kurangnya waktu dan sulitnya mengatur waktu atau juga karena 

perbedaan individu yang terlibat dalam persiapan pelaksanaan PSG.  

Keberadaan guru pembimbing bagi siswa dan institusi pasangan cukup 

penting karena hasil akhir kegiatan PSG harus dievaluasi dan 

penanggungjawabnya adalah guru. Untuk itu kehadiran guru pembimbing di 

tempat praktek sangat diperlukan. Hal ini ditunjukkan dari  pendapat institusi 

pasangan yang sebagian  besar setuju tentang pentingnya kehadiran guru 

pembimbing. 

Berbagai masalah selama pelaksanaan PSG muncul terutama berkaitan 

dengan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kurikulum. Sebagian institusi 

pasangan ragu, kurang setuju dan tidak setuju jika PSG yang dilaksanakan harus 

berorientasi kepada kurikulum. Bentuk keraguan ini karena adanya fakta bahwa 

tidak semua siswa yang pratek mengerjakan praktek sesuai dengan program 

studinya, selain itu ada siswa yang melakukan praktek kurang optimal. Sebagai 

contoh untuk siswa yang berasal dari program studi akuntansi yang praktek di 

supermarket, mereka tidak diberi kebebasan operasional seperti teori yang 

diterima, tetapi lebih difungsikan pada bagian penjualan. Mereka ikut menunggu 

outlet atau bagian tertentu di supermarket. Seharunya mereka lebih diberikan 

tentang perhitungan akuntansi atau diberi penugasan untuk membantu bagian 
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akuntansi, sehingga siswa dapat berlatih sesuai dengan apa yang dipelajari di 

sekolah. 

Terkait dengan bimbingan intensif, sebagian besar institusi pasangan 

setuju perlunya bimbingan tersebut pada siswa. Bimbingan intensif tersebut tidak 

harus diberikan pada siswa tentang semua pekerjaan, namun perlu difokuskan 

pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Untuk jenis pekerjaan yang bersifat 

ringan dan tidak bersifat fatal jika terjadi kesalahan, maka intensitas bimbingan 

dapat dikurangi. Oleh karena itu keterbukaan antara siswa dan intruktur harus 

diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa sebagian besar institusi 

pasangan menyetujui tentang keterbukaan tersebut. Pengurangan intensitas 

bimbingan bukan berarti terjadinya penurunan semangat dari instruktur, namun 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan 

latihan mandiri dan berlatih untuk lebih bertanggung jawab. Kemandirian dalam 

bekerja bukan berarti tugas-tugas instruktur menjadi lebih ringan karena pekerjaan 

dilakukan siswa tidak monoton. Untuk memperlancar tugas-tugas siswa tersebut, 

maka siswa perlu diberikan kebebasan untuk bertanya, berdialog dengan 

instruktur berkaitan dengan strategi penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya 

keterbukaan tersebut akan meningkatkan semangat kerja siswa.  

Dengan adanya pola komunikasi yang relatif terbuka antara instruktur dan 

siswa selama praktek dan didukung sikap leluasa dalam melaksanakan pekerjaan, 

diharapkan siswa mampu berkreasi dan berinovasi dalam bekerja.  Keleluasan dan 

kebebasan dalam bekerja tersebut sangat diperlukan oleh siswa, namun perlu 

diperhatikan juga standar kerja yang diterapkan intitusi tempat PSG, sebab setiap 
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institusi mempunyai karakteristik dalam pekerjaan dan penyelesaiannya. 

Keleluasan dan kebebasan dalam bekerja tersebut ditekankan pada hasil akhir 

pekerjaan yang kemungkinan berbeda dalam proses namun relatif sama dalam 

hasil. 

Meskipun pihak institusi pasangan perlu memberi kebebasan dalam 

berinovasi, namun faktor pengawasan dari instruktur tidak boleh dilupakan, 

artinya setiap aktivitas siswa selama praktek harus di bawah pengawasan dan 

tanggung jawab instruktur. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif 

(pencegahan) dan kolektif (perbaikan).  

Salah satu tujuan dari program PSG adalah memberikan bekal 

keterampilan kepada siswa sehingga pihak institusi pasangan diharapkan mampu 

memahami dan merealisasikan pencapaian tujuan tersebut. pemahaman tentang 

PSG sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman baru bagi siswa dan institusi 

pasangan dapat digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sikap positif 

dari institusi pasangan tentang pentingnya PSG sebagai tambahan pengalaman, 

merupakan bentuk kepedulian institusi tersebut dalam rangka mempersiapkan 

siswa sebagai calon tenaga kerja yang profesional. Meskipun demikian masih ada 

beberapa yang pesimis tentang hal itu, sebab pekerjaan yang ditempat praktek 

tidak selalu sama dengan tempat lainnya, apalagi jika pelaksanaan PSG di tempat 

praktek tidak sesuai dengan prosedur, tidak diberi kebebasan dalam berinovasi 

maka siswa akan kurang mendapat pengalaman baru. 

Selain bermanfaat bagi siswa, diharapkan melalui PSG, pihak intitusi 

pasangan akan dapat menekan biaya pelatihan yang harus diselengggarakan. 
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Apabila PSG dilaksanakan dengan baik, dengan menekankan pada seriusnya 

pelatihan, maka siswa PSG tersebut merupakan aset yang baik apabila pihak 

institusi mengambil siswa-siswa tersebut menjadi tenaga kerja nantinya. Secara 

tidak langsung pihak institusi akan dapat menekan biaya pelatihan karyawan baru.  

Dengan demikian ada beberapa keuntungan yang dapat diambil dari pihak 

institusi pasangan PSG yaitu: 1) sudah mengetahui karakteristik calon 

pegawainya, 2) penilaian kemampuan dan kesungguhan dalam bekerja tidak perlu 

dilakukan lagi dan 3) komunikasi antara calon pegawai dan perusahaan telah 

terbangun sebelumnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar 

institusi pasangan belum sepenuhnya mempunyai sikap positif terhadap hal 

tersebut. masih banyak banyak pihak institusi pasangan yang masih ragu dan tidak 

setuju bahwa PSG menjadi tempat seleksi pegawai baru. Keraguan dan tidak 

setujunya ini karena dipandang bahwa perbandingan jumlah tenaga kerja saat ini 

tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan, sehingga instansi tersebut tidak 

merasa kesulitan mencari tenaga kerja. Di samping itu untuk pihak instansi 

pemerintah, prosedur penerimaan tenaga kerja tidak dilakukan secara otonomi, 

namun dilakukan seleksi melalui CPNS ataupun sesuai aturan yang berlaku secara 

vertikal dari pemerintah. Berbeda dengan pihak usaha dagang, kewenangan untuk 

merekrut tenaga baru lebih leluasa. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk usaha 

dagang, berdasarkan hasil penelitian lebih setuju bahwa PSG dapat dijadikan 

sebagai tempat seleksi pegawai baru dan dapat menekan biaya pelatihan. 

Kemampuan dan kesungguhan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan pada 

saat melaksanakan PSG hendaknya diukur dan dievaluasi dengan menggunakan 
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standar tertentu. Evaluasi tersebut tidak cukup dilakukan pada akhir PSG, namun 

perlu dilakukan secara periodik. Evalusi tersebut tidak hanya dilakukan oleh 

instruktur, namun perlu dilakukan oleh guru pembimbing. Hal ini bertujuan untuk 

mencapai obyektivitas penilaian. Di samping itu, meskipun yang lebih mengetahui 

tentang kinerja siswa adalalah instruktur, namun yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan PSG adalah guru pembimbing. Hasil evaluasi tersebut 

secara tertulis sebagai bentuk penilaian keberhasilan dalam mengembangkan 

keterampilan perlu dilakukan sertifikasi. Hasil inilah yang dapat digunakan 

sebagai bukti siswa apabila pada waktu selanjutnya digunakan untuk melamar 

pekerjaan.  

Sisi lain untuk memperlancar pelaksanaan PSG adalah sarana dan 

prasarana pendukung, termasuk di antaranya adalah pendanaan. Instruktur pada 

institusi pasangan merupakan pegawai tetap, namun mempunyai tugas ganda yaitu 

sebagai pembimbing dan harus menjalankan tugas kesehariannya sebagai 

pegawai. Secara rasional, perlu mendapatkan intensif dari pihak institusi. Hal ini 

apabila dilakukan, maka instruktur akan memberikan yang lebih baik kepada 

siswa. Solusi ke depan, maka perlu dipikirkan oleh pihak sekolah untuk 

memberikan uang bimbingan kepada instruktur yang standar, artinya adanya 

keseragaman antara institusi pasnagan satu dengan lainnya.  

Penganggaran tidak hanya untuk insentif instruktur saja, tetapi mencakup 

keseluruhan kegiatan PSG, mulai dari persiapan sampai evaluasi dan pelaporan, 

termasuk di dalamnya adalah bantuan transportasi bagi siswa.  Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa isntitusi yang sependapat perlunya 
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pemberian uang transport bagi siswa. Pemberian tersebut meskipun dalam jumlah 

yang relatif kecil, namun merupakan suatu bentuk kepedulian dan respon positif 

terhadap kegiatan PSG. Sebagian besar isntitusi pasangan belum memberikan 

respon yang positif dengan masalah tersebut. Hal ini, besar kemungkinan karena 

belum adanya anggaran untuk PSG. 

Selain bantuan pembiayaan, bentuk perlakuan yang tidak membedakan 

siswa dengan pegawai juga merupakan apresiasi positif dari institusi pasangan 

terhadap pelaksanaan PSG. Perlakuan yang relatif sama dengan pegawai dapat 

memberikan motivasi yang positif terhadap siswa dalam melaksanakan PSG.  Hal 

ini berarti telah memberikan pendidikan yang berarti bagi siswa. Setiap siswa 

diajarkan etika dalam bekerja, saling menghormati dan saling membantu di antara 

pegawai. Konsekuensi perlakuan sama mencakup juga tata aturan kerja bagi 

mereka yang melakukan kesalahan, maka perlu mendapat teguran seperti halnya 

pegawai yang melakukan kesalahan. Dengan perlakuan tersebut akan dapat 

mendidik dan mengajarkan kepada siswa tentang mekanisme pertanggungjawaban 

sesuai dengan struktur organisasi institusi pasangan. Perlunya pembelajaran etika 

dalam bekerja inilah yang dapat menuntun siswa tidak bebas tanpa 

tanggungjawab, namun segala tindakan harus dilakukan sesuai dengan etika dan 

aturan yang telah ditetapkan. Inilah pentingnya pembelajaran etika, sehingga 

meskipun siswa diperlakukan sama dengan pegawai, namun tetap mempunyai 

batasan dan sadar dengan posisi di tempat kerja tersebut. Kenyataan menunjukkan 

bahwa masih banyak juga institusi pasangan PSG yang kurang setuju dengan 

perlakuan sama antara siswa dengan pegawai. Karena masih banyak yang 

menganggap bahwa institusi pasangan tersebut merupakan tempat latihan semata, 

dan siswa bukanlah pegawai. 
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Berdasarkan hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa sebagian 

besar institusi pasangan PSG mempunyai sikap yang positif terhadap pelaksanaan 

PSG, namun ada beberapa hal yang belum menunjukkan sikap yang positif yaitu 

berkaitan dengan: (1) perlunya keleluasaan siswa dalam bekerja, (2) PSG sebagai 

tempat seleksi pegawai baru, (3) penggunaan fasilitas kerja dan (4) perlakuan 

siswa yang sama dengan pegawai lain.  

Kurangnya sikap positif ini kemungkinan erat berkaitan dengan hambatan 

yang terjadi yaitu kemampuan siswa yang rendah, kurangnya  disiplin, kurangnya 

kreatifitas dalam bekerja. Kemampuan siswa yang rendah, disiplin yang kurang 

tinggi dan kurang kreatif menyebabkan pihak institusi pasangan kurang 

memberikan kepercayaan dan keleluasaan untuk menggunakan fasilitas yang ada 

sebagai sumber belajar. Akhirnya pihak institusi pasangan lebih cenderung 

memperlakukan siswa tidak sama dengan pegawai lainnya. Karena kondisi siswa 

tersebut, pihak institusi pasangan menjadi ragu untuk memanfaatkan PSG sebagai 

tempat seleksi karyawan baru.  

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo 

Kudus yang menurut pihak Institusi pasangan, yaitu antara lain: 1) Kurangnya 

koordinasi, 2) Kemampuan siswa relatif masih kurang, 3) Rahasia Perusahaan 

Kepada Siswa, 4) Siswa Kurang Aktif, 5) Adaptasi Lingkungan Kerja, 6) 

Mengganggu Pekerjaan Instruktur, 7) Siswa Tidak Disiplin, 8) Fasilitas Kerja 

yang Kurang Memadai, 9) Waktu Pelaksanaan PSG Kurang, dan 10) Siswa 

Kurang Kreatif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan 

antara lain: 

1. Institusi pasangan PSG sebagian besar mempunyai sikap positif terhadap 

pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo Kudus. Hal ini dapat dilihat dari 

sikap institusi pasangan yang mempunyai sikap yang positif terhadap 

pelaksanaan PSG yaitu perlunya penyusunan program bersama, dokumen 

kerja sama, sistem organisasi, pembekalan pada siswa dan isntruktur, 

kehadiran guru pembimbing, orientasi PSG pada kurikulum, perlunya 

pengenalan pekerjaan, bimbingan yang intensif pada siswa, keterbukaan, 

kebebasan berinovasi, pengawasan kerja, evaluasi  hasil kerja secara periodik 

yang dilakukan oleh pembimbing sekolah dan instruktur yang dicantumkan 

dalam sertifikat serta perlunya insentif pada instruktur.  

2. Ada perbedaan sikap antara koperasi, usaha dagang, dan instansi pemerintah. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sikap institusi pasangan yang 

belum menunjukkan sikap yang positif yaitu berkaitan dengan: perlunya 

keleluasaan siswa dalam bekerja, PSG sebagai tempat seleksi pegawai baru, 

penggunaan fasilitas kerja dan perlakuan siswa yang sama dengan pegawai 

lain. Kurangnya sikap positif ini karena hambatan yang terjadi pada 

pelaksanaan PSG yaitu kemampuan siswa yang rendah, kurangnya  disiplin, 
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kurangnya kreatifitas dalam bekerja. Kondisi ini menyebabkan pihak institusi 

pasangan kurang memberikan kepercayaan dan keleluasaan untuk 

menggunakan fasilitas yang ada sebagai sumber belajar. Akhirnya pihak 

isntitusi pasangan lebih cenderung memperlakukan siswa tidak sama dengan 

pegawai lainnya. Karena kondisi siswa tersebut, pihak institusi pasangan 

menjadi ragu untuk memanfaatkan PSG sebagai tempat seleksi karyawan 

baru. 

3. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan PSG SMK PGRI 01 Mejobo 

Kudus yang menurut pihak Institusi pasangan, yaitu antara lain: 1) Kurangnya 

koordinasi, 2) Kemampuan siswa relatif masih kurang, 3) Rahasia Perusahaan 

Kepada Siswa, 4) Siswa Kurang Aktif, 5) Adaptasi Lingkungan Kerja, 6) 

Mengganggu Pekerjaan Instruktur, 7) Siswa Tidak Disiplin, 8) Fasilitas Kerja 

yang Kurang Memadai, 9) Waktu Pelaksanaan PSG Kurang, dan 10) Siswa 

Kurang Kreatif. 

 
5.2 Saran 

Beberapa hal yang dapat disarankan kepada pihak institusi pasangan dan 

sekolah antara lain: 

1. Dari hambatan PSG yang ada, pihak sekolah hendaknya memberikan 

pembekalan yang lebih kepada siswa tentang kondisi di institusi pasangan 

berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan di tempat latihan, etika kerja 

dan disiplin kerja. Dengan pembekalan tersebut diharapkan siswa mempunyai 

gambaran dan bekal yang cukup untuk melaksanakan PSG. Pembekalan ini 

dapat dilakukan dengan cara mengundang pihak institusi pasangan ke sekolah 
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untuk memberikan gambaran pekerjaan yang akan dilakukan di tempat 

latihan. 

2. Pihak perusahaan hendaknya lebih memahami bahwa tanggung jawab 

pendidikan tidak hanya dari pihak sekolah namun juga menjadi tanggung 

jawab masyarakat (institusi pasangan PSG), sehingga dengan kondisi siswa 

yang belum mempunyai kemampuan sesuai harapan dapat dididik dan dilatih 

secara leluasa dan intensif di tempat latihan.  
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