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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1! Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas suatu bangsa, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang. Melalui pendidikan, 

manusia dapat menemukan dan menghasilkan hal baru yang dapat membantu 

manusia untuk menghadapi tantangan perkembangan kehidupan di segala bidang. 

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

unggul pada setiap aspek kehidupan sehingga dapat menciptakan generasi penerus 

bangsa yang mampu menghadapi persaingan di segala bidang. Oleh karena itu, 

pendidikan diarahkan pada upaya pembentukan manusia yang cerdas, mampu 

menghadapi perubahan, berdaya juang tinggi, dan mampu mengembangkan 

potensi dirinya sehingga dapat terus menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa.  

Kualitas pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu faktor utama yang 

menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum 

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

pada alinea keempat yaitu pada poin mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk dilakukan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  
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Fungsi pendidikan sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional 

ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

  
Era globalisasi yang salah satunya ditandai dengan telah berlangsungnya era 

perdagangan terbuka di antara negara-negara ASEAN, yaitu Masyarakat Ekonomi 

ASEAN atau MEA sejak awal tahun 2016, menyebabkan iklim persaingan dalam 

segala bidang semakin meningkat. Persaingan terjadi dalam berbagai aspek, salah 

satunya adalah persaingan dalam bidang penyediaan tenaga kerja.  Persaingan 

tenaga kerja tentunya memunculkan kebutuhan akan adanya sumber daya manusia 

berkualitas yang mempunyai daya saing dan daya juang tinggi, serta memiliki 

kompetensi keahlian jurusan tertentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia 

kerja. Peranan sektor pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas semakin meningkat. Dengan demikian, pendidikan harus dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan tuntutan dunia kerja akan lulusan yang berkualitas 

dan siap untuk bersaing baik dengan tenaga kerja lokal maupun asing lainnya. 

 Pemerintah menjamin peran pendidikan dalam menciptakan lulusan yang 

memiliki kompetensi dan mampu bersaing di era globalisasi melalui 

pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini 

tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 36 yang secara jelas menyebutkan salah 

satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum yaitu bahwa 

kurikulum harus disusun sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Salah satu upaya 
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yang dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tuntutan dunia 

kerja adalah dengan membagi pendidikan menengah dalam dua jenis, yaitu 

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan 

menengah kejuruan yang dimaksud adalah berbentuk Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK).  

Sebagai salah satu jenjang pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan lulusan yang memiliki 

kompetensi dan mampu bersaing sehingga dapat terserap sepenuhnya dalam dunia 

usaha dan dunia industri. Dari data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) sebesar 9,05 

persen, lalu disusul pada jenjang Sekolah Menengah Atas 8,17 persen, dan 

Diploma I/II/III sebesar 7,49 persen. Sedangkan TPT terendah ada pada penduduk 

berpendidikan SD ke bawah dengan persentase 3,61 persen pada periode Februari 

2015. Pemerintah melalui sektor pendidikan berupaya untuk mengurangi tingkat 

pengangguran yang berasal dari lulusan SMK yaitu dengan meningkatkan kualitas 

tenaga kerja lulusan SMK. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas lulusan SMK adalah dengan menyelenggarakan program 

Praktik Kerja Lapangan.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah penyelenggaraan proses pembelajaran 

yang dilakukan di tempat kerja dan dikelola bersama antara SMK dengan 

organisasi/perusahaan/instansi tempat siswa menyelenggarakan PKL. Pelaksanaan 

PKL oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan merupakan bentuk penerapan 

pendekatan experiential learning dan work-based learning. Penerapan kedua 
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pendekatan tersebut pada program PKL memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mendapatkan pengalaman belajar nyata yang didapatkan langsung di tempat kerja.  

Experiential learning adalah pendekatan dalam pembelajaran yang 

menekankan pada definisi belajar sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan 

melalui perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman yang 

dialami (Kolb & Kolb 2005, 194). Pada pendekatan experiential learning siswa 

diberi kesempatan untuk memutuskan pengalaman apa yang menjadi fokus 

mereka, keterampilan apa yang ingin mereka kembangkan, dan bagaimana cara 

mereka membuat konsep dari pengalaman yang mereka alami. Dengan demikian, 

melalui experiential learning, pengalaman siswa dimanfaatkan untuk membangun 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik dibandingkan pengalaman 

yang didapatkan secara kognitif semata. 

Adapun work-based learning atau pembelajaran berbasis tempat kerja 

adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk 

menstrukturkan pengalaman-pengalaman belajar sebagai hasil aktivitas di tempat 

kerja (Little 2006, 2). Melalui penerapan work-based learning siswa benar-benar 

mengalami proses belajar di tempat kerja sehingga seluruh konsep yang telah 

mereka pelajari dapat diimplementasikan sesuai konteks kebutuhan di tempat 

kerja. Berdasarkan pengertian experiential learning dan work-based learning 

tersebut, dapat disimpullkan bahwa keduanya memiliki karakterstik yang sama 

yaitu di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengalami proses belajar yang 

nyata karena dilakukan secara langsung di tempat kerja.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk penerapan 

experiential learning dan work-based learning. Experiential learning dibagi 



5 
 

menjadi dua macam, yaitu pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran di 

lapangan dan pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran di dalam kelas. 

Bentuk experiential learning yang paling awal muncul dan paling dikenal adalah 

experiential learning yang dilakukan langsung di lapangan atau disebut juga 

dengan istilah field-based learning. Salah satu kegiatan pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan experiential learning adalah kegiatan pemagangan kerja 

(Lewis & William 1994, 7). Dalam pendidikan di Indonesia, pemagangan kerja 

pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi disebut sebagai Praktik Kerja 

Lapangan.   

Dengan pendekatan experiential learning dan work-based learning yang 

diterapkan pada Praktik Kerja Lapangan diharapkan siswa dapat mengalami 

proses belajar secara holistik. Jika pada pembelajaran di kelas siswa telah 

mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk konsep, 

maka pada saat melaksanakan PKL siswa mendapat kesempatan untuk 

mengamati, melakukan, mengalami, dan merefleksikan langsung implementasi 

dari konsep tersebut. Dengan demikian, PKL diharapkan mampu berkontribusi 

dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK yang memang dipersiapkan untuk 

menjadi lulusan yang siap kerja. 

Namun demikian, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukan adanya 

paradigma dan penilaian yang kurang baik mengenai penerapan PKL dari 

masyarakat. Kondisi ini misalnya disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat 

yang merasa bahwa penerapan PKL hanyalah bentuk mengeksploitasi siswa untuk 

mengerjakan tugas pekerjaan di tempat PKL yang seringkali tidak sesuai dengan 

program keahlian dari siswa tersebut. PKL dalam hal ini dianggap kurang efektif 
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untuk meningkatkan keterampilan siswa karena siswa hanya ditugaskan untuk 

melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka tanpa mereka ketahui apa 

manfaat dari pekerjaan itu untuk mereka di kemudian hari.  

Pandangan serupa juga disampaikan oleh beberapa siswa kepada peneliti 

pada observasi awal penelitian ini, yaitu siswa merasa bahwa mereka hanya 

diberdayakan sebagai tenaga bantu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan di 

tempat PKL. Selain itu, siswa merasa kurang mendapatkan informasi di awal 

masa PKL tentang aktivitas pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mereka dan 

apa manfaat yang mereka dapatkan dari aktivitas pekerjaan tersebut.  

Sementara di sisi lain siswa mengakui bahwa secara keseluruhan aktivitas 

pekerjaan yang mereka lakukan selama PKL memberikan dampak peningkatan 

keterampilan pada beberapa area pekerjaan yang sesuai dengan program keahlian 

yang mereka pilih. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut yaitu 

meskipun siswa mampu mengerjakan aktivitas pekerjaan yang diberikan namun 

siswa tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya 

keterampilan tersebut bagi mereka sehingga proses belajar dinilai kurang 

maksimal karena siswa tidak digerakkan oleh kesadaran akan pentingnya aktivitas 

tersebut untuk mendukung peningkatan kompetensi mereka. 

Temuan kondisi tersebut mengindikasikan adanya proses yang hilang 

ataupun belum dilakukan secara maksimal pada program PKL apabila mengacu 

pada pendekatan experiential learning dan work-based learning di mana 

seharusnya siswa dilibatkan secara aktif tidak hanya ketika mereka sudah 

memasuki masa PKL, melainkan sejak awal persiapan memasuki masa PKL.  
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Agar pelaksanaan PKL berdampak secara efektif terhadap peningkatan 

kualitas siswa lulusan SMK, maka dalam melaksanakan PKL perlu diperhatikan 

apakah PKL telah dijalankan sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang 

relevan dengan tujuan PKL, di antaranya adalah experiential learning dan work-

based learning. Apabila kedua pendekatan tersebut dapat diterapkan secara efektif 

pada program PKL, maka siswa dapat dipastikan akan mendapatkan pengalaman 

belajar nyata dan sangat membantu siswa dalam memahami peran kompetensi 

yang mereka miliki pada saat memasuki dunia kerja. Selain itu, dukungan pihak 

sekolah dan pihak perusahaan selama siswa melaksanakan PKL juga harus 

diperhatikan. Pihak sekolah harus dapat menjalin komunikasi dan koordinasi yang 

baik dengan perusahaan yang menjadi tempat pelaksanaan PKL siswanya.  

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian mengenai penerapan pendekatan experiential learning dan work-based 

learning dalam program PKL yang dilaksanakan oleh siswa SMK. Penelitian akan 

dilakukan terhadap siswa PKL dari SMKN 20 Jakarta dengan menganalisis 

penerapan kedua pendekatan tersebut dalam program PKL yang dilaksanakan oleh  

SMKN 20 Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

gambaran yang lengkap mengenai kualitas penerapan experiential learning dan 

work-based learning dalam program Praktik Kerja Lapangan. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi institusi pendidikan lainnya yang juga 

menyelenggarakan program pembelajaran yang serupa dengan PKL sehingga 

dapat melakukan perbaikan pada penyelenggaraan PKL sesuai dengan pendekatan 

experiential learning dan work-based learning. 
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1.2! Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1)! Apa yang menyebabkan adanya pandangan bahwa pelaksanaan 

program Praktik Kerja Lapangan kurang efektif untuk meningkatkan 

kompetensi siswa sesuai dengan program keahlian yang dipilih? 

2)! Apa saja aktivitas siswa yang secara nyata menerapkan empat tahapan 

experiential learning pada program Program Kerja Lapangan? 

3)! Apa saja aktivitas siswa yang secara nyata menerapkan empat 

komponen inti work-based learning pada program Program Kerja 

Lapangan? 

4)! Bagaimana kualitas penerapan empat tahapan experiential learning 

dalam aktivitas kerja siswa pada program Praktik Kerja Lapangan  di 

SMKN 20 Jakarta? 

5)! Bagaimana kualitas penerapan empat komponen inti work-based 

learning dalam aktivitas kerja siswa pada program Praktik Kerja 

Lapangan  di SMKN 20 Jakarta? 

6)! Bagaimana pendekatan experiential learning dan work-based learning 

terintegrasi dalam program Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan 

model keterkaitan kedua pendekatan tersebut? 

1.3! Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini terfokus dan 

terarah, maka penelitian ini akan dibatasi pada satu masalah yaitu mengenai 

kualitas penerapan empat tahapan experiential learning dan empat komponen inti 
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work-based learning dalam aktivitas kerja siswa pada program Praktik Kerja 

Lapangan  di SMKN 20 Jakarta.  

1.4! Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang 

telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1)! Bagaimana kualitas penerapan empat tahapan experiential learning 

dalam aktivitas kerja siswa pada program Praktik Kerja Lapangan  di 

SMKN 20 Jakarta? 

2)! Bagaimana kualitas penerapan empat komponen inti work-based 

learning dalam aktivitas kerja siswa pada program Praktik Kerja 

Lapangan  di SMKN 20 Jakarta? 

3)! Bagaimana pendekatan experiential learning dan work-based learning 

terintegrasi dalam program Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan 

model keterkaitan kedua pendekatan tersebut? 

 
1.5! Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas 

penerapan empat tahapan experiential learning dan empat komponen inti work-

based learning dalam aktivitas kerja siswa pada program Praktik Kerja Lapangan  

di SMKN 20 Jakarta. Dengan adanya gambaran mengenai kualitas penerapan 

kedua pendekatan tersebut maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan perbaikan bagi institusi pendidikan lainnya yang juga menyelenggarakan 

program serupa. 



10 
 

1.6! Manfaat Hasil Penelitian 

Dari kegiatan penelitian ini, penulis memaparkan beberapa manfaat 

penelitian bagi beberapa pihak, antara lain: 

1)! Manfaat Praktis 

a)! Bagi Sekolah 

Dalam program Praktik Kerja Lapangan (PKL), sekolah bertindak 

sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kompetensi 

akademik dan praktik siswa PKL. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan dapat membuka paradigma sekolah mengenai 

penerapan pendekatan experiential learning dan work-based 

learning dalam program PKL. Dengan demikian, sekolah dapat 

lebih memperhatikan kualitas proses belajar yang dialami siswa 

saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

b)! Bagi Siswa  

Siswa sebagai peserta Praktik Kerja Lapangan diharapkan akan 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat 

setiap proses belajar yang mereka alami pada saat melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian, siswa akan lebih 

memperhatikan dan menjalankan proses belajar di tempat kerja 

secara optimal. 

c)! Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebagai pihak yang menyediakan tempat Praktik Kerja 

Lapangan diharapkan dapat semakin memfasilitasi proses belajar 

yang dialami siswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja 
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Lapangan di perusahaan tersebut. Dengan demikian, diharapkan 

kesempatan belajar yang diberikan oleh pihak perusahaan akan 

berbanding lurus dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh 

perusahaan dengan adanya siswa PKL di perusahaannya.  

2)! Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang 

dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa Teknologi Pendidikan 

dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai kualitas penerapan 

empat tahap experiential learning dan empat komponen inti work-based 

learning dalam pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan. 

 
1.7! Sistematika Penelitian 

Pada Bab I, peneliti menuliskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang 

dilakukan. Peneliti menjelaskan gambaran umum latar belakang yang mendasari 

pentingnya memperhatikan proses belajar siswa dalam Praktik Kerja Lapangan. 

Praktik Kerja Lapangan seringkali diselenggarakan hanya sebagai pemenuhan 

kurikulum siswa SMK namun kurang memperhatikan proses belajar siswa dengan 

pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning dan 

pendekatan pembelajaran berbasis tempat kerja atau work-based learning. 

Pada Bab II, peneliti menuliskan landasan teori yang menjadi dasar 

penelitian analisis penerapan pendekatan experiential learning dan work-based 

learning dalam program Praktik Kerja Lapangan  di SMKN 20 Jakarta . Teori 

yang digunakan pada penelitian ini meliputi teori yang berkaitan dengan 
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experiential learning, work-based learning, Praktik Kerja Lapangan, serta hasil 

penelitian relevan, dan kerangka berpikir. 

Pada Bab III, peneliti menguraikan secara rinci mengenai metodologi 

penelitian yang diterapkan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif di mana penelitian ini lebih menekankan pada makna dan 

proses dibandingkan hasil suatu aktivitas. Sedangkan jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah yang 

ada serta tata cara kerja yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.  

Pada Bab IV, peneliti menjelaskan paparan data dan temuan hasil penelitian. 

Pada Bab V, peneliti menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan 

memaparkan teori yang mendukung atau tidak mendukung temuan yang sesuai 

dengan masalah penelitian.  

Bagian terakhir adalah Bab VI yang berisi kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




