
ABSTRAK 

Evaluasi Implementasi Program Praktek Kerja Industri (Prakerin) Pada Kelas XI 
Jurusan Teknik Mesin Di SMK Negeri 5 Padang. 

Oleh: Debbi Agma Salfia 

Penelitian ini berawal dari temuan dilapangan, yang mana seharusnya siswa SMK yang 
dipersiapkan untuk terjun kedunia kerja atau membuka lapangan pekerjaan ternyata lebih 
memilih untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan malah ada yang tidak bekerja. Dari temuan 
itu maka penulis melakukan Evaluasi Implementasi Program Praktek Kerja Industri (Prakerin) 
Pada Kelas XI Jurusan Teknik Mesin Di SMK Negeri 5 Padang guna mengetahui apa penyebab 
dari hal itu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif dengan jenis penelitian 
kombinasi kuantitatif dengan kualitatif menggunakan metoda CIPP (Context, Input, Proses, 
Product) bertujuan untuk menggambarkan dan menginterprestasikan program Prakerin. Teknik 
pengambilan sampel yaitu random sampling, dengan populasi 42 orang dan sampel 21 orang. 
Instrumen penelitian ini berupa kuesioner (angket) yang menggunakan skala Linkert dan 
wawancara untuk memperkuat serta mendukung keabsahan data angket. Analisis data untuk 
angket menggunakan teknik persentase sedangkan analisis data untuk wawancara dengan teknik 
TPR (Tingkat Pencapaian Responden). 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Dari segi Konteks yang terdiri dari Tujuan 
Program Prakerin responden menyatakan 95,2% dan dari Lingkungan Program Prakerin 
menyatakan 95,2%, yang didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. 
Berarti dari segi konteks telah berjalan dengan sangat baik. (2) Dari segi Masukan yang terdiri 
dari SDM Siswa responden menyatakan 95,2%, SDM Pembimbing 95,2%, SDM Instruktur 
95,2%, Sarana Prasarana 95,2%, Sumber Dana 95,2%, dan dari Indikator Arahan dan Bimbingan 
91,4% yang didukung dengan wawancara bersama beberapa narasumber. Berarti dari segi 
masukan telah berjalan dengan sangat baik. (3) Dari segi Proses yang terdiri dari Persiapan 
Pelaksanaan Program Prakerin responden menyatakan 95,2%, Pelaksanaan Program Prakerin 
95,2%, Monitoring Pelaksanaan Program Prakerin 95,2%, yang didukung dengan hasil 
wawancara dengan beberapa narasumber. Berarti dari segi proses telah berjalan dengan sangat 
baik. (3) Dari segi Produk responden menyatakan 95,2%, yang didukung dengan hasil 
wawancara dengan beberapa narasumber. Dengan arti dari segi produk telah berjalan dengan 
sangat baik. Dengan demikian berdasarkan dari hasil Evaluasi Implementasi Program Praktek 
Kerja Industri (Prakerin) Pada Kelas XI Jurusan Teknik Mesin  Di SMK Negeri 5 Padang segi 
Konteks, Masukan, Proses dan Produk. Maka dapat disimpulkan bahwa program Prakerin di 
SMK Negeri 5 Padang telah berjalan dengan sangat baik, dengan keputusan program bisa tetap 
Dilanjutkan. 
 


