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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan 

rahmat-Nya maka SMK Negeri 4 Kota Jambi telah dapat menyelesaikan 

pembaharuan Jurnal Kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) untuk Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Tujuan penyusunan Jurnal Kegiatan Parkerin adalah untuk mendukung 

pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda melalui kegiatan pembelajaran di industri 

(DU/DI) yaitu Praktik Kerja Industri (Prakerin). Sejalan dengan hal tersebut, 

penyusunan Jurnal Kegiatan Siswa dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

(Prakerin) ini bertujuan agar pihak sekolah dapat memantau kegiatan 

pembelajaran siswa selama melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin)  di 

industri (DU/DI) melalui bukti belajar (learning evidence) dalam bentuk portofolio 

yang merupakan kumpulan/koleksi hasil pekerjaan siswa yang merefleksikan 

upaya, kemajuan, dan prestasi siswa pada satu atau lebih kompetensi sesuai 

tuntutan kurikulum. 

Pada kesempatan ini SMK Negeri 4 Kota Jambi menyampaikan terima kasih 

kepada seluruh Pokja Prakerin, Tim Manajemen SMK Negeri 4 Kota Jambi dan 

Pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri serta Pemerintah Daerah atas peran 

sertanya dalam pelaksanaan Prakerin di SMK Negeri 4 Kota Jambi dengan harapan 

semoga pelaksanaan Prakerin di SMK Negeri 4 Kota Jambi dapat terselenggara 

dengan baik dan lancar serta mampu meningkatkan kompetensi siswa sesuai 

paket keahlian masing-masing. Terima kasih. 

 

Mengetahui, Jambi,       Juli 2020 

Kepala SMK Negeri 4 Kota Jambi 
 
dto 
 
 
Drs. SYAMSUL BAHRI, M.Pd. 
NIP. 19621113 198803 1 006 

Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Humas/Hubind 
 
dto 
 
MAGDALENA OLENSIA, S.Pd. 
NIP. 19780317 200501 2 010 
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Konsep 

Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan 
pembangunan karakter setiap siswa sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan 
yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. Proses tersebut 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka 
menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap 
(spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk 
kehidupan dirinya dan kehidupan bermasyarakat pada umunya, berbangsa, serta 
berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. 

Guna merelasisasikan proses pembelajaran yang efektif dan efesien, maka 
setia satuan pendidikan melakukan penyusunan program pembelajaran. Program 
pembelajaran dapat berlangsung di sekolah, di lingkungan keluarga, dan di 
masyarakat. Program pembelajaran yang diprogramkan secara khusus untuk 
diselenggarakan di masyarakat antara lain berupa Praktik Kerja Industri 
(Prakerin). Program Prakerin disusun bersama antara sekolah dan masyarakat 
(Institusi Pasangan/Industri) dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa, sekaligus 
merupakan wahana berkontribusi bagi dunia kerja (DU/DI) terhadap upaya 
pengembangan pendidikan di SMK. 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah bagian dari Pendidikan Sistem 
Ganda (PSG) sebagai program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan 
di dunia usaha atau dunia industri.  

Di dalam Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan  - Kerangka Dasar dan 
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 
dinyatakan bahwa SMK/MAK menyelenggarakan program Pendidikan Sistem 
Ganda (PSG) bersama dengan institusi pasangan, yang memadukan secara 
sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah dengan program 
penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di institusi 
pasangan, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Program Prakerin yang dilaksanakan di industri atau perusahaan, menurut 
ketentuan Dikmenjur (Direktorat Pembinaan SMK – saat ini)  meliputi: 1) Praktik 
dasar kejuruan, dapat dilaksanakan sebagian di sekolah, dan sebagian lainnya di 
industri, apabila industri memiliki fasilitas pelatihan di industrinya. Apabila 
industri tidak memiliki fasilitas pelatihan, maka kegiatan praktik dasar kejuruan 
sepenuhnya dilakukan di sekolah, 2) Praktik keahlian produktif, dilaksanakan di 
industri dalam bentuk “on job training”, berbentuk kegiatan mengerjakan 
pekerjaan produksi atau jasa (pekerjaan sesungguhnya) di industri/perusahaan 
sesuai program keahliannya, dan 3) Pengaturan program 1), dan 2) harus 
disepakati pada awal program oleh kedua pihak. 

Wena1 mengungkapkan bahwa pada dasarnya tahapan pelaksanaan Praktik 
Kerja Industri (Prakerin) meliputi: 

                                                 
1 Wena, Made, Pendidikan Sistem Ganda, (Bandung: Tarsito, 1996), pp. 225 – 226 
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1. Perencanaan Prakerin;  

Dalam perencanaannya, Praktik Kerja Industri (Prakerin) ini melibatkan 
beberapa pihak yaitu pihak sekolah, siswa, orang tua siswa, dan institusi pasangan 
(Dunia Usaha/Dunia industri). Perencanaan Prakerin ini meliputi: a) Tujuan 
Praktik Kerja Industri, b) Metode Praktik Kerja Industri, c) Pendataan siswa 
peserta Praktik Kerja Industri, d) Sosialisasi Praktik Kerja Industri kepada orang 
tua dan guru, dan e)  Materi Praktik Kerja Industri. 

2. Pengorganisasian Prakerin;  

Pengorganisasian Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah salah satu upaya 
untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah dan di institusi pasangan 
(Dunia Usaha/Dunia industri). Pengorganisasian Praktik Kerja Industri ini 
meliputi: a)  Tenaga pengajar/pembimbing dari pihak sekolah, b) Tenaga  
instruktur dari pihak pihak Dunia Usaha/Dunia industri, dan c) Penempatan siswa. 

3. Penyelenggaraan Prakerin;  

Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri meliputi: a) Model Penyelenggaraaan 
Praktik Kerja Industri, b) Metode Pembelajaran, dan c) Standar Profesi. 

4. Pengawasan Prakerin;  

Pelaksanaan Prakerin tidak bisa terlepas dari pengawasan pelaksanaan 
Prakerin itu sendiri, karena untuk menjamin mutu Prakerin diperlukannya 
pelaksanaan pengawasan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan ini 
meliputi: a)  Kontrol keselamatan kerja, b) Bimbingan dan monitoring dari pihak 
sekolah, c)   Penilaian hasil belajar dan keahlian, d)  Sertifikasi, dan e)  Evaluasi. 

Adapun tujuan Prakerin antara lain sebagai berikut. 

1. Mengaktualisasikan model penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 
antara SMK dan Institusi Pasangan (DU/DI) yang memadukan secara sistematis 
dan sistemik program pendidikan di sekolah (SMK) dan program latihan 
penguasaan keahlian di dunia kerja (DU/DI); 

2. Membagi topik-topik pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang dapat 
dilaksanakan di sekolah (SMK) dan yang dapat dilaksanakan di Institusi 
Pasangan (DU/DI) sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di masing-masing 
pihak; 

3. Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada siswa dalam rangka 
menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli 
mutu proses dan hasil kerja; 

4. Memberikan bekal etos kerja yang tinggi bagi siswa untuk memasuki dunia 
kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.  
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Landasan Yuridis Formal 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 
dan perubahannya; 

3. Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan; 

4. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan 
Dasar dan Menengah; 

5. Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian; 

6. Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah 
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan  - Kerangka Dasar dan Struktur 
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 

7. Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh 
Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 

8. Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 60/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur 
Keahlian Sekolah Menengah (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 

9. Rencana Pengembangan Sekolah/ School Development Plan Tahun 2015 – 
2019 SMK Negeri 4 Kota Jambi. 

 

Pengertian Umum 

Bebarapa pengertian umum dalam Jurnal Kegiatan Siswa Prakerin SMK 

Negeri 4 Kota Jambi antara lain; 

1. Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah bagian dari Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) sebagai program bersama antara SMK dan Industri, yang 

memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah 

dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung 

di institusi pasangan, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian 

profesional tertentu; 

2. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) adalah Institusi Pasangan (IP) yang 

memiliki relevansi dan turut berperan aktif dalam dalam penyelenggaraan 

pendidikan di SMK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi 

dan sertifikasi;  

3. Penyelenggara Prakerin di SMK adalah seluruh tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan di lingkungan SMK yang tergabung di dalam Kelompok Kerja 

(Pokja) Prakerin yang terkait langsung dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri (Prakerin) dengan melibatkan peran serta aktif Komite Sekolah, Dunia 

Usaha/ Dunia Industri, Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, 

orang tua/ wali siswa dan masyarakat; 
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4. Lama waktu penyelenggaraan Prakerin SMK dilaksanakan sekurang-

kurangnya selama 6 (enam) bulan dan sesuai dengan kondisi serta tujuan 

pendidikan di sekolah, tuntutan dari pemangku kepentingan (stakeholders) dan 

sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku pada setiap tahun pelajaran; 

5. Pelaksanaan Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi diselenggarakan dengan 

sistem block release yang dibagi dalam 2 (dua) periode atau gelombang yang 

disesuaikan dengan jumlah siswa sebagai peserta Prakerin dan kondisi jumlah 

Dunia Usaha/ Dunia Industri yang relevan dengan masing-masing kompetensi 

keahlian yang bersedia menerima peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin); 

6. Tempat pelaksanaan Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi adalah Dunia Usaha/ 

Dunia Industri (DU/DI) dan atau institusi yang relevan sebagai tempat 

penyelenggaraan Prakerin untuk masing-masing kompetensi keahlian yang 

diselenggarakan di sekolah, baik di dalam kota, di dalam provinsi, di luar kota 

(antar provinsi), maupun di luar negeri, sesuai dengan kebutuhan terhadap 

pemenuhan dan pencapaian kompetensi siswa, usulan siswa, pertimbangan 

akademik sekolah, dan kondisi dari Dunia Usaha/ Dunia Industri, serta 

kesempatan serta dukungan dari berbagai pihak; 

7. Pembimbing terdiri dari pembimbing internal sekolah dan pembimbing 

eksternal sekolah (pihak industri). Pembimbing dari pihak sekolah adalah guru 

yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran kompetensi yang 

pembelajarannya dilaksanakan di Institusi pasangan/industri, dan 

pembimbing eksternal dari industri yang sekaligus bertindak selaku instruktur 

yang mengarahkan siswa dalam melakukan pekerjaannya di Institusi 

pasangan/industri; 

8. Monitoring Prakerin  adalah kegiatan pengawasan atau pemantauan serta 

pembinaan yang dilakukan oleh Guru Pembimbing terhadap kegiatan belajar 

dan sikap siswa selama periode pelaksanaan kegiatan Prakerin di industri 

(DU/DI);  

9. Peserta Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi adalah siswa/siswi setiap Program 

Keahlian atau Paket Keahlian pada kelas XI pada semester 3 (tiga) dan 

semester 4 (empat) SMK Negeri 4 Kota Jambi yang telah memenuhi 

persayaratan akademik dan persyaratan administrasi Prakerin pada setiap 

Tahun Pelajaran; 

10. Biaya penyelenggaraan Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi diperoleh dari dana 

bantuan pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau diperoleh dari iuran 

atau sumbangan orang tua siswa yang jumlahnya disesuaikan dengan 

perencanaan anggaran pelaksanaan Prakerin dan ditetapkan serta disahkan 

melalui rapat Komite Sekolah dengan orang tua/wali siswa; 
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Tujuan 

Tujuan penyusunan Jurnal Kegiatan Siswa dalam pelaksanaan Prakerin 
adalah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda melalui kegiatan 
pemelajaran di industri yaitu Praktik Kerja Industri (Prakerin). 

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Jurnal Kegiatan Siswa dalam 

pelaksanaan Prakerin ini bertujuan agar pihak sekolah dapat memantau kegiatan 

pembelajaran siswa selama di industri melalui bukti belajar (learning evidence) 

dalam bentuk portofolio yang merupakan kumpulan/koleksi hasil pekerjaan siswa 

yang merefleksikan upaya, kemajuan, dan prestasi siswa pada satu atau lebih 

kompetensi dari kurikulum. 

Adapun secara rinci, tujuan dari penyusunan Jurnal Kegiatan Prakerin antara 

lain: 

1. Merupakan pedoman bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan pemelajaran di 

industri melalui Praktik Kerja Industri (Prakerin); 

2. Merupakan pedoman bagi guru/pihak sekolah dan dunia usaha/industri dalam 

memantau kegiatan pemelajaran siswa di industri selama melaksanakan 

Prakerin; 

3. Merupakan salah satu bukti belajar (learning evidence) dalam bentuk 

portofolio proses kegiatan pembelajaran siswa di industri. 

 

Perencanaan Prakerin  

1. Pemetaan Industri 

Pemetaan industri merupakan proses analisis Kompetensi Dasar (KD) dan 

topik pembelajaran/pekerjaan pada mata pelajaran paket keahlian serta 

memetakannya berdasarkan kemungkinan atau peluang dilaksanakan 

pembelajaran topik-topik tersebut di masing-masing DU/DI yang menjadi Institusi 

Pasangan, dilakukan sebelum penyusunan program Prakerin. Pemetaan industri 

bertujuan untuk memperoleh Institusi Pasangan (DU/DI) yang sesuai dengan KD 

yang sedang ditekuni oleh siswa, serta meningkatkan jalinan hubungan kerja sama 

antara sekolah dengan dunia kerja (DU/DI). 

2. Program Prakerin 

Berdasarkan hasil pemetaan industri, selanjutnya sekolah menyusun 

program Prakerin yang memuat sejumlah Kompetensi Dasar yang akan dipelajari 

siswa di dunia kerja (dunia usaha/industri). Kompetensi dasar yang tidak dapat 

dilakukan pembelajarannya di industri wajib dilaksanakan di sekolah. 
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Rancangan program Prakerin sebagai bagian integral dari program 

pembelajaran perlu memperhatikan kesiapan Institusi Pasangan/Industri dalam 

melaksanakan pembelajaran kompetensi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam pelaksanaannya, penempatan siswa tepat sasaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dipelajari. 

3. Waktu Pelaksaan Prakerin 

Lama waktu penyelenggaraan Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi 

dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan 

peraturan pemerintah, kondisi sekolah, tujuan pendidikan di sekolah, tuntutan 

dari pemangku kepentingan (stakeholders) dan sesuai dengan kalender 

pendidikan yang berlaku pada setiap tahun pelajaran; 

Periode waktu penyelenggaraan Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi dibagi 

dalam 2 (dua) periode yakni pada semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah siswa kelas XI sebagai peserta 

Prakerin dan kondisi dan jumlah Dunia Usaha/ Dunia Industri yang relevan 

dengan masing-masing kompetensi keahlian/ paket keahlian; 

Adapun waktu pelaksanaan Prakerin dilakukan selama 6 bulan. Peserta didik 

melaksanakan prakerin ke dalam bulan efektif pembelajaran. Dengan demikian 

dalam satu semester, peserta didik beberapa bulan berada di Sekolah dan 

beberapa bulan berada di DUDI. Pola bulanan yang dipakai adalah pola 5 bulan di 

DUDI dan 1 bulan di Sekolah. 

(Lihat : Kalender Program Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi) 

 

4. Pembekalan Program Prakerin 

Pembekalan program Prakerin dilakukan terhadap siswa dan penyampaian 

informasi kepada orang tua pada awal kegiatan. Program tersebut memberikan 

pemahaman tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan di institusi 

pasangan/industri. Materi pembekalan Prakerin bagi siswa antara lain meliputi: 

a. Karakteristik budaya kerja di industri 

b. Tata krama di industri 

c. Penjelasan jurnal Parkerin 

d. Penjelasan pelaksanaan bidang pekerjaan di industri 

e. Penjelasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

f. Penilaian Prakerin 

 

 



Jurnal Kegiatan Siswa Prakerin SMKN 4 Kota Jambi 7  

Pemberian informasi program Prakerin kepada orang tua, antara lain 

meliputi: 

a. Maksud dan tujuan Prakerin 

b. Budaya kerja industri 

c. Tata krama di industri 

d. Pembiayaan operasional siswa yakni akomodasi, konsumsi dan 

transportasi selama pelaksanaan di lokasi Parkerin (Life cost) 

5. Penetapan Pembimbing 

Pembimbing Prakerin terdiri dari pembimbing internal sekolah dan 

pembimbing eksternal sekolah (pihak industri). Pembimbing dari pihak sekolah 

adalah guru yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran kompetensi yang 

pembelajarannya dilaksanakan di Institusi pasangan/industri, dan pembimbing 

eksternal dari industri yang sekaligus bertindak selaku instruktur yang 

mengarahkan siswa dalam melakukan pekerjaannya di Institusi 

pasangan/industri. 

 

Pelaksanaan Prakerin  

1. Jurnal Kegiatan 

Selama melakukan kegiatan pembelajaran di Institusi pasangan/industri, 

siswa wajib mengisi jurnal kegiatan Prakerin. Jurnal ini dibuat selengkap mungkin 

sesuai dengan topik-topik pembelajaran/jenis pekerjaan dan tugas-tugas lain yang 

diberikan pembimbing industri dan kejadian-kejadian penting (pengalaman 

belajar) selama kegiatan Prakerin di Institusi pasangan/industri. 

2. Pembimbingan dan Pemantauan (Monitoring) 

a. Pembimbingan 

Kegiatan pembimbingan adalah bentuk kegiatan pembinaan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan bersama oleh instruktur dari 

industri (DU/DI) dan pembimbing guru dari sekolah sesuai dengan tuntutan 

kompetensi yang diperlukan oleh siswa pada masing-masing paket keahlian.  

Kegiatan pembimbingan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

bekerja langsung, kegiatan mengamati atau observasi, kegiatan demonstrasi 

dan simulasi, kegiatan pemberian tugas dan kegiatan mengumpulkan informasi 

dan bukti belajar.  

Kegiatan pembimbingan dilakukan secara berkesinambungan dan 

dilaksanakan bersama-sama antara instruktur dari industri (DU/DI) dan 

pembimbing guru dari sekolah selama Prakerin berlangsung; 
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b. Pemantauan (Monitoring) 

Kegiatan pemantauan atau monitoring merupakan kegiatan kegiatan 

pengawasan atau pemantauan serta pembinaan yang dilakukan oleh Guru 

Pembimbing terhadap kegiatan belajar dan sikap siswa selama periode 

pelaksanaan kegiatan Prakerin di industri (DU/DI).  

Pelaksanaan waktu pemantauan atau monitoring bagi siswa yang sedang 

melaksanakan Prakerin dilakukan oleh masing-masing guru pembimbing 

Prakerin dan waktu pelaksanaannya terjadwal dan ditetapkan oleh sekolah. 

Umumnya untuk Prakerin di dalam daerah, maka kegiatan pemantauan atau 

monitoring siswa Prakerin dilaksanakan dapat lebih dari 1 (satu) kali selama 

periode pelaksanaan Prakerin. Namun untuk Prakerin di luar daerah, maka 

kegiatan pemantauan atau monitoring siswa Prakerin dilaksanakan hanya 1 

(satu) kali selama periode pelaksanaan Prakerin.  

Dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu khususnya dalam 

penyelesaian permasalahan yang terjadi pada siswa Prakerin, maka kegiatan 

pemantauan atau monitoring siswa dapat dilakukan di luar waktu 

pelaksanaannya yang telah terjadwal bila diperlukan  

(Lihat : Kalender Program Kegiatan Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi). 

 

3. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Siswa Prakerin 

Selama pelaksanaan Prakerin, maka siswa tetap melaksanakan kegiatan 

belajar di industri untuk memenuhi daya serap pencapaian kompetensi sesuai 

dengan kurikulum. Bentuk kegiatan pembelajaran dilakukan melalui tugas-tugas 

kegiatan belajar yang dari masing-masing guru mata pelajaran yang harus 

dilaksanakan atau dikerjakan oleh siswa yang sedang melaksanakan Prakerin 

secara langsung maupun melalui berbagai saluran media komunikasi yang 

disediakan oleh sekolah. 

Pelaksanaan kegiatan belajar dikhususkan pada mata pelajaran Kelompok 

Wajib A dan B (normatif dan adaptif) dan C1. Dasar Bidang Keahlian . Sedangkan 

untuk mata pelajaran C2.  Dasar Program Keahlian dan C3.  Paket Keahlian tidak 

mutlak dilakukan karena topik-topik pada KD sudah tertuang pada pemetaan 

industri. Namun demikian guru mata pelajaran C2 dan C3 dapat memberikan 

materi pembelajaran bila mana dirasa perlu. 

Penyerahan hasil atau bukti belajar (portofolio) kegiatan pembelajaran yang 

harus dilaksanakan oleh masing-masing siswa diserahkan kembali ke sekolah 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara langsung maupun melalui 

berbagai saluran media komunikasi yang disediakan oleh sekolah. 
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4. Kegiatan Ujian Semester Siswa Prakerin 

Selama pelaksanaan Prakerin, maka siswa tetap mengikuti Ujian Akhir 

Semester. Kegiatan Ujian Akhir Semester bagi siswa Prakerin dilaksanakan dalam 

2 (dua) bentuk: 

a. Pelaksanaan Ujian Semester di Industri 

Pelaksanaan Ujian Semester bagi siswa Prakerin dilaksanakan mengikuti 

Jadwal Ujian Semester yang telah ditetapkan oleh sekolah dan 

penyelenggaraannya dilakukan di Industri (DU/DI) di bawah koordinator 

Panitia Ujian Semester sekolah dan Pokja Prakerin serta Pihak Industri 

(DU/DI); 

b. Pelaksanaan Ujian Semester di Sekolah 

Pelaksanaan Ujian Semester bagi siswa Prakerin dilaksanakan dengan 

Jadwal Ujian Semester tersendiri (khusus) yang ditetapkan oleh sekolah dan 

penyelenggaraannya dilakukan di sekolah setelah siswa kembali dari Prakerin 

di bawah koordinator Panitia Ujian Semester sekolah dan Pokja Prakerin; 

c. Materi dan Bentuk Soal Ujian Semester 

Materi dan bentuk soal ujian semester untuk siswa Prakerin sebaiknya 

berbeda dengan mempertimbangkan berbagai hal selama pelaksanaan 

pembelajaran, antara lain; waktu belajar, keterserapan materi pembelajaran, 

dan tempat belajar.  

 

Penilaian Prakerin 

Penilaian Prakerin meliputi penilaian hasil belajar peserta didik selama 

mengikuti program Prakerin dan penilaian terhadap penyelenggaraan program 

Prakerin. 

1. Penilaian Peserta Didik 

Penilaian hasil belajar peserta didik selama pelaksanaan program Prakerin 

dilakukan secara menyeluruh mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik di Institusi Pasangan/Industri 

dilakukan oleh pembimbing industri, sedangkan instrumen penilaiannya disiapkan 

oleh sekolah. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar peserta didik di Institusi 

Pasangan/Industri adalah sama dengan penilaian hasil belajar di sekolah. 
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Penilaian hasil belajar peserta didik selama pelaksanaan program Prakerin 

dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk : 

a. Aspek Penilaian Prakerin 

Laporan Penilaian siswa Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi adalah laporan 

penilaian terhadap; 1) Aspek Sikap dan 2) Aspek Keahlian (Ranah 

Pengetahuan dan Keterampilan). 

Aspek Sikap mencakup ; a) Disiplin Waktu, b) Kemauan Kerja dan 

Motivasi, c) Kerjasama, d) Inisiatif dan Kreativitas, e) Kejujuran, dan f) 

Tanggung Jawab.  

Aspek Keahlian (Ranah Pengetahuan dan Keterampilan) mencakup unit-

unit kompetensi yang diperoleh di industri selama siswa melaksanakan 

kegiatan Prakerin sesuai dengan Program Keahlian masing-masing. 

Nilai pada masing-masing aspek penilaian baik 1) Aspek Sikap dan 2) 

Aspek Keahlian (Ranah Pengetahuan dan Keterampilan) ditentukan oleh 

instruktur dari industri (DU/DI).  

Adapun rentang nilai sebagai perdikat capaian kompetensi siswa pada 

Laporan Penilaian Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi adalah sebagai berikut: 

Predikat Capaian Kompetensi 

Angka Predikat 

86 - 100 Amat Baik (A) 

70 - 85 Baik (B) 

   <  70 Kurang (D) 

 

Kehadiran siswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Parkerin) 

juga menjadi bagian dalam penilaian siswa Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi. 

 

2. Penilaian Penyelenggaraan Program Prakerin 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik guna 

meningkatkan mutu penyelenggaraan program Prakerin. Lingkup penilaian 

penyelenggaraan program Prakerin meliputi aspek perencanaan dan pelaksanaan. 

Instrumen penilaian penyelenggaraan Prakerin dapat menggunakan daftar cek 

(cek list) atau kuesioner kepuasan pelanggan (DU/DI dan Siswa). 
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Pengakuan Siswa 

Pengakuan terhadap siswa yang telah melakasanakan Prakerin diperoleh 

dari sekolah dan atau dari dari Industri (DU/DI) tempat penyelenggaraan Prakerin 

sebagai bukti pengalaman belajar bagi para siswa untuk referensi akademik. 

Adapun bentuk pengakuan terhadap siswa yang telah melaksanakan Prakerin 

antara lain:  

1. Surat Keterangan Prakerin 

Surat Keterangan Prakerin adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa 

seorang siswa telah melaksanakan Prakerin pada Industri (DU/DI) tertentu 

dalam rentang waktu tertentu dengan kualifikasi atau kriteria penilaian 

tertentu yang dikeluarkan oleh sekolah dan disahkan serta ditanda tangani 

oleh Kepala Sekolah. 

2. Sertifikat Prakerin 

Sertifikat Prakerin adalah pernyataan dan pengakuan bahwa seorang siswa 

telah melaksanakan Prakerin pada Industri (DU/DI) tertentu dalam rentang 

waktu tertentu dengan kualifikasi atau kriteria penilaian tertentu yang 

dikeluarkan oleh pihak Industri (DU/DI) dan ditanda tangani serta disahkan 

oleh pihak Industri (DU/DI). 

 

PROSES BELAJAR MENGAJAR SISWA PRAKERIN  

1. Petunjuk Bagi Siswa 

a. Siswa diminta untuk membaca buku ini dengan seksama; 

b. Siswa diminta untuk mengisi/melengkapi data/informasi pada setiap 

bagian isi buku; 

c. Siswa diminta untuk mengisi/melengkapi Jurnal Kegiatan Siswa Prakerin 

yang memuat tentang kompetensi dasar serta kejadian penting sebagai 

pengalaman belajar/ bukti belajar (portofolio) yang dilakukan peserta didik 

terkait kompetensi dasar yang dipelajari selama kegiatan Prakerin yang 

dapat meliputi: 

- Aspek Pengetahuan 

Pengalaman belajar yang diperoleh melalui pengamatan suatu proses 

kerja dan diketahui oleh pembimbing/ instruktur di tempat 

praktik/industri dalam bentuk paraf/tanda tangan instruktur; 

- Aspek Keterampilan  
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Pengalaman belajar yang diperoleh melalui aktivitas pelaksanaan kerja 

dan diketahui oleh pembimbing/ instruktur di tempat praktik/industri 

dalam bentuk paraf/tanda tangan instruktur. 

d. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil 

pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru sebagai bagian dari 

usaha mencapai tujuan belajar atau tujuan mencapai kompetensi yang 

ditentukan dalam kurikulum. Tujuan dari pengumpulan portofolio adalah 

mengumpulkan bukti-bukti mengenai apa yang telah dikuasai oleh 

siswa.Dokumen yang dimaksud dapat berupa laporan praktik, kumpulan 

kliping, makalah, catatan, foto dan lain-lain. 

Portofolio terbagi 2: 

1. Portofolio Kerja (Working Portofolio) merupakan kumpulan hasil 

karya/pekerjaan peserta didik yang berupa draf, pekerjaan setengah 

jadi, dan pekerjaan yang telah jadi yang digunakan untuk memantau 

perkembangan dan menilai cara peserta didik mengatur dan mengelola 

belajar mereka. Hasil pekerjaan peserta didik yang paling baik dapat 

menjadi petunjuk apakah peserta didik telah memahami materi 

pembelajaran dan dapat merupakan bahan masukan bagi peserta didik 

untuk mengetahui pencapaian kurikulum maupun sebagai alat penilaian 

formatif. 

2. Portofolio Proses (Process Portofolio) merupakan kumpulan bukti hasil 

karya/pekerjaan peserta didik yang dapat dilakukan melalui proses 

pengamatan dari suatu proses pembuatan suatu karya/pekerjaan yang 

dilakukan seseorang. 

 

2. Petunjuk Bagi Guru Pembimbing 

a. Guru Pembimbing diminta untuk membaca jurnal ini dengan seksama; 

b. Guru Pembimbing diminta menjelaskan kepada siswa bimbingannya dalam 

pengisian jurnal atau cara-cara melengkapi jurnal kegiatan; 

c. Guru Pembimbing diminta untuk mengkomunikasikan kepada pihak 

industri tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa selama 

melaksanakan Prakerin; 

d. Guru Pembimbing diminta untuk memastikan bahwa siswa dapat mencapai 

kompetensi/sub kompetensi yang tertuang dalam deskripsi pemelajaran 

melalui pengumpulan bukti belajar siswa (learning evidence). 

 

 



Jurnal Kegiatan Siswa Prakerin SMKN 4 Kota Jambi 13  

3. Petunjuk Bagi Pembimbing/Instruktur di Industri (DU/DI) 

a. Bekerjasama dengan pihak sekolah melalui Guru Pembimbing dalam 

merencanakan dan menentukan kegiatan-kegiatan atau keterampilan-

keterampilan yang dapat diberikan kepada siswa peserta Prakerin; 

b. Berkoordinasi dengan pihak sekolah melalui Guru Pembimbing dalam 

bentuk pemantauan dan pelaporan segala aktivitas siswa selama 

pelaksanaan Prakerin; 

c. Membantu dan memberi kemudahan kepada siswa peserta Prakerin dalam 

mencapai kompetensi/sub kompetensi yang tertuang dalam deskripsi 

pemelajaran melalui pengumpulan bukti belajar siswa (learning evidence); 

d. Memberi bimbingan dan pelatihan yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan pembentukan sikap dan mental kerja secara profesional 

e. Memberikan penilaian terhadap kinerja siswa selama melaksanakan 

Prakerin sesuai dengan petunjuk penilaian yang tertuang dalam Buku 

Penilaian Siswa Prakerin; 

f. Bersama pihak sekolah menerbitkan pengakuan kepada siswa dalam 

bentuk Sertifikat/Surat Keterangan setelah kegiatan Prakerin berakhir. 

 

Hak dan Kewajiban Siswa  

1. Hak Siswa 

a. Siswa berhak mendapat bimbingan dan pelatihan dari pihak industri 

(DU/DI) selama melaksanakan Prakerin; 

b. Siswa berhak mendapat memperoleh informasi berupa pengetahuan atau 

keterampilan yang berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi/sub 

kompetensi melalui pengumpulan bukti-bukti belajar (learning evidences); 

c. Siswa berhak mendapat hari libur minimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) 

minggu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak industri (DU/DI); 

d. Siswa berhak mendapat istirahat minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) 

satuan waktu kerja (Prakerin) dalam satu hari sesuai ketentuan dari pihak 

industri (DU/DI); 

e. Siswa berhak mendapat fasilitas transportasi pengantaran ke tempat 

tinggal bila waktu kerja (Prakerin) melewati batas waktu pukul 22.00 

waktu setempat sesuai ketentuan dari pihak industri (DU/DI) ; 

f. Siswa berhak mendapat ijin istirahat bila dinyatakan sakit/tidak sehat 

dengan menunjukkan Surat Keterangan dari dokter; 
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g. Siswa berhak menolak untuk melaksanakan suatu kegiatan/pekerjaan bila 

kegiatan/pekerjaan tersebut dapat membahayakan diri siswa atau 

melanggar disiplin dan hukum yang berlaku; 

h. Siswa berhak mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan selama 

berada di tempat kerja/industri; 

i. Siswa berhak mendapat penilaian atas kinerja atau aktivitasnya yang 

berkaitan dengan pencapaian suatu kompetensi baik dari pihak industri 

(DU/DI) dari dari sekolah. 

2. Kewajiban Siswa 

a. Siswa wajib mematuhi atau mentaati semua praturan yang berlaku di 

tempat praktik/industri; 

b. Siswa wajib menjaga nama baik diri pribadi, keluarga, sekolah dan industri 

(DU/DI) tempat pelaksanaan Prakerin; 

c. Siswa wajib untuk menunjukkan perilaku sopan, jujur, dan tanggung jawab 

selama melaksanakan Prakerin; 

d. Siswa wajib menggunakan pakaian kerja atau seragam (uniform) yang telah 

ditentukan oleh pihak industri (DU/DI) dengan rapih dan sopan; 

e. Siswa wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak industri 

(DU/DI) bila mana siswa berhalangan hadir; 

f. Siswa wajib untuk menjaga dan memelihara keamanan serta kebersihan 

semua fasilitas dan peralatan selama melaksanakan Prakerin di tempat 

kerja/industri (DU/DI); 

g. Siswa wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran di industri sesuai dengan 

instruksi atau tugas dari masing-masing guru mata pelajaran; 

h. Siswa wajib memberikan laporan baik lisan maupun secara tertulis kepada 

pihak sekolah dan industri (DU/DI) bila mengalami kendala dalam 

pelaksanaan Prakerin; 

i. Siswa wajib menyerahkan seluruh bentuk atau bukti hasil belajar sesuai 

yang diinstruksikan kepada masing-masing  guru mata pelajaran untuk 

memperoleh nilai. 
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Larangan dan Sanksi-Sanksi  

1. Larangan Bagi Siswa 

a. Siswa dilarang merokok, meminum minuman keras, memakai bahan-bahan 

psychotropic dan melakukan tindakan amoral/asusila di manapun berada 

selama pelaksanaan Prakerin; 

b. Siswa dilarang menerima tamu di tempat praktik/industri (DU/DI); 

c. Siswa dilarang menggunakan, mengambil, atau menikmati 

fasilitas/peralatan di tempat praktik/industri tanpa seijin pihak industri 

(DU/DI); 

d. Siswa dilarang berpakaian yang tidak wajar, minim, dan menggunakan 

perhiasan yang berlebihan sehinga dapat mengundang perilaku negatif; 

e. Siswa dilarang berkunjung ke tempat tempat praktik/industri (DU/DI) di 

luar waktu yang telah ditetantukan (waktu kerja); 

f. Siswa dilarang meninggalkan atau pindah tempat praktik/industri (DU/DI) 

tanpa pemberitahuan kepada pihak sekolah atau industri sebelum 

pelaksanaan Prakerin berakhir; 

g. Siswa dilarang melakukan tindakan kekerasan dan tindakan lain yang 

membahayakan keselamatan diri siswa dan orang lain selama pelaksanaan 

Prakerin. 

 

2. Sanksi-sanksi Pelanggaran Bagi Siswa 

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswa selama pelaksanaan Prakerin, antara lain: 

a. Diberi peringatan lisan oleh pihak industri (DU/DI) dan atau pihak sekolah, 

bila siswa melakukan pelanggaran ringan maksimal 2 (dua) kali; 

b. Diberi peringatan tertulis oleh pihak industri (DU/DI) dan atau pihak 

sekolah, bila siswa melakukan pelanggaran ringan maksimal 3 (tiga) kali; 

c. Dikembalikan kepada pihak sekolah sebelum pelaksanaan Prakerin 

berakhir dan melanjutkan pelaksanaan Prakerin di sekolah dengan Surat 

Perjanjian, bila siswa melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 (tiga) kali; 

d. Dikembalikan kepada pihak sekolah sebelum pelaksanaan Prakerin 

berakhir tanpa melanjutkan pelaksanaan Prakerin, bila siswa melakukan 

pelanggaran berat dan akan mengulang pelaksanaan Prakerin pada periode 

berikutnya; 
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e. Dikembalikan kepada pihak sekolah sebelum pelaksanaan Prakerin 

berakhir dan di keluarkan dari sekolah, bila siswa melakukan pelanggaran 

amat berat atau pelanggaran yang mengarah pada tindakan melawan 

hukum, seperti; amoral, asusila, atau kriminalitas. 

f. Bagi siswa yang tidak menyerahkan seluruh bentuk atau bukti hasil belajar 

sesuai yang diinstruksikan kepada masing-masing  guru mata pelajaran, 

maka tidak memperoleh nilai mata pelajaran sebagai bentuk Nilai Harian 

(NH). 
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Kalender Program Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi 

 

1. Kalender Program Prakerin Sistem Semester  
 

Periode 1 Semester Ganjil  (Juli s.d. November) 

 

No. Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 10 s.d. 11 Juni Pengusulan dan 

Penetapan Tempat 

Prakerin 

a. Siswa/ Orang Tua 
Siswa 

b. Ketua Program 
Keahlian 

2 13 s.d. 15 Juni Pemberkasan Persyaratan 

Prakerin  

 

a. Calon Peserta 
b. Ketua Progam 

Keahlian 
c. Pokja Prakerin 

3 17 s.d. 18 Juni Pengajuan Surat 

Permohonan Pelaksanaan 

Prakerin ke Industri  

a. Pokja Prakerin 
b. Ketua Program 

Keahlian 

4 20 s.d. 22 Juni a. Penerbitan Daftar 
Penempatan Siswa 

b. Penetapan 
Pembimbing 

c. Penyiapan Perangkat 
Prakerin 

a. Pokja Prakerin 
b. Ketua Program 

Keahlian 

5 08 s.d. 13 Juli Penyiapan Berkas 

Pengantaran Prakerin 

Pokja Prakerin 

6 17 s.d. 20 Juli Pembekalan Siswa 

Prakerin 

a. Pokja Prakerin 
b. Ketua Program 

Keahlian 

7 22 s.d. 23 Juli a. Pelepasan Prakerin 
b. Pengantaran Siswa 

Prakerin 

a. Kepala Sekolah 
b. Pokja Prakerin 
c. Guru Pembimbing 

8 22 Juli 

s.d. 

November 

a. Pelaksanaan Prakerin 
b. Kegiatan 

Pembelajaran 

a. Pembimbing Industri 
b. Guru Pembimbing 
c. Guru Mata Pelajaran 
d. Pokja Prakerin 

9 12 s.d. 14 Agustus Monitoring 1 Guru Pembimbing 

10 15 Agustus a. Pelaksanaan Prakerin 
b. Kegiatan 

Pembelajaran 

a. Pembimbing Industri 
b. Guru Pembimbing 
c. Guru Mata Pelajaran 
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s.d. 

06 Oktober 

d. Pokja Prakerin 

11 07 – 08 Oktober Monitoring 2 

 

Guru Pembimbing 

12 30 November Penjemputan Guru Pembimbing 

 

 

Kalender Program Prakerin SMK Negeri 4 Kota Jambi 

 

2. Kalender Program Prakerin Sistem Semester  
 

Periode 2 Semester Genap ( Januari s.d Mei ) 

No. Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 23  s.d. 25 Desember Pengusulan dan 

Penetapan Tempat 

Prakerin 

c. Siswa/ Orang Tua 
Siswa 

d. Ketua Program 
Keahlian 

2 26 s.d. 28 Desember Pemberkasan Persyaratan 

Prakerin  

 

d. Calon Peserta 
e. Ketua Progam 

Keahlian 
f. Pokja Prakerin 

3 30 Desember 

s.d. 

1 Januari 

Pengajuan Surat 

Permohonan Pelaksanaan 

Prakerin ke Industri  

c. Pokja Prakerin 
d. Ketua Program 

Keahlian 

4 02 s.d. 04 Januari d. Penerbitan Daftar 
Penempatan Siswa 

e. Penetapan 
Pembimbing 

f. Penyiapan Perangkat 
Prakerin 

c. Pokja Prakerin 
d. Ketua Program 

Keahlian 

5 06 s.d 11 Januari Penyiapan Berkas 

Pengantaran Prakerin 

Pokja Prakerin 

6 13 s.d. 18 Januari Pembekalan Siswa 

Prakerin 

c. Pokja Prakerin 
d. Ketua Program 

Keahlian 



Jurnal Kegiatan Siswa Prakerin SMKN 4 Kota Jambi 19  

7 20 s.d. 21 Januari c. Pelepasan Prakerin 
d. Pengantaran Siswa 

Prakerin 

d. Kepala Sekolah 
e. Pokja Prakerin 
f. Guru Pembimbing 

8 20 Januari s.d. 

Mei 

c. Pelaksanaan Prakerin 
d. Kegiatan 

Pembelajaran 

e. Pembimbing 
Industri 

f. Guru Pembimbing 
g. Guru Mata Pelajaran 
h. Pokja Prakerin 

9 10  s.d. 12 Februari Monitoring 1 Guru Pembimbing 

10 13 Februari 

s.d. 

04  April 

c. Pelaksanaan Prakerin 
d. Kegiatan 

Pembelajaran 

e. Pembimbing 
Industri 

f. Guru Pembimbing 
g. Guru Mata Pelajaran 
h. Pokja Prakerin 

11 06 s.d. 08 April Monitoring 2 

 

Guru Pembimbing 

12 30 Mei Penjemputan Guru Pembimbing 

 

 

 

Catatan :  

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur 
dalam kalender program Prakerin akan disesuaikan kemudian. 

 
 

 Jambi,       Juli 2020 

Mengetahui,  

Kepala SMK Negeri 4 Kota Jambi 
 
dto 
 
Drs. SYAMSUL BAHRI, M.Pd. 
NIP. 19621113 198803 1 006 

Wakil Bidang Humas/Hubind 
 
dto 
 
MAGDALENA OLENSIA, S.Pd. 
NIP. 19780317 200501 2 010 

 


