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ABSTRAK 

Faruq Abdul Baqi. 2015. “Peningkatan daya serap lulusan pada dunia 

usaha dan dunia industri melalui peran masyarakat di SMK Ma’arif NU 

Prambon.” Skripsi. Dibimbing oleh Dra. Mukhlishah, AM, M.Pd. jurusan 

Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

 

Faktor daya serap lulusan pada dasarnya adalah masalah 

ketenagakerjaan yang sangat kompleks sulit dipecahkan. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan, peran partisipasi masyarakat sangat penting. 

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam merancang, melaksanakan, menilai dan 

mengembangkan pendidikan. Mengacu pada latar belakang tersebut maka 

rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana daya serap lulusan pada dunia 

usaha dan dunia industri di SMK Ma’arif NU Prambon, 2) bagaimana peran 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya serap lulusan pada dunia 

usaha dan dunia industri di SMK Ma’arif NU Prambon, 3) apa faktor 

pendukung dan penghambat dalam peningkatan daya serap lulusan pada dunia 

usaha dan dunia industri melalui peran masyarakat di SMK ma’arif NU 

Prambon. Maka tujuan peneliti adalah 1) Untuk mengetahui tentang daya 

serap lulusan pada dunia usaha dan dunia industri di SMK Ma’arif NU 

Prambon, 2) Untuk mengetahui peran partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan daya serap lulusan pada dunia usaha dan dunia industri di SMK 

Ma’arif NU Prambon, 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dalam peningkatan daya serap lulusan pada dunia usaha dan 

dunia industri melalui peran masyarakat di SMK ma’arif NU Prambon. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif. yang 

dimaksud dengan jenis penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian 

yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan 

secara nyata. 

Dengan latar belakang dan tujuan masalah maka dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan daya serap lulusan pada dunia usaha dan dunia industri 

melalui peran masyarakat dapat dicapai dengan kerjasama yang baik antara 

pihak seklah dan masyarakat, mempersiapkan peserta didiknya dengan 

berbagai keahlian dan materi yang sesuai dengan pokja (program kerja) salah 

satunya dengan program PSG. 

 

Kata kunci: daya serap lulusan, dunia usaha, dunia industri, peran 

masyarakat. 

 


