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SARI 
 

Annisa Safitri. 2006. Pengaruh Penguasaan Mata Diklat Produktif dan Minat 
Siswa Terhadap Keberhasilan Praktik Kerja Industri Di SMK N I Slawi. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 93h. 
 
Kata Kunci : Penguasaan Mata Diklat Produktif, Minat Siswa, Keberhasilan 

Praktik Kerja Industri 
 

Praktik kerja industri merupakan bagian dari Pendidikan Sistem Ganda 
(PSG) yang dilakukan oleh sekolah-sekolah kejuruan. Keberhasilan praktik kerja 
industri dalam DU/DI yang dibuktikan dengan meningkatnya prestasi praktik 
kerja industri siswa yang tercermin pada nilai sertifikat yang baik. Keberhasilan 
tersebut diperoleh dengan perpaduan dari faktor afektif, kognitif dan psikomotorik 
di setiap siswa. Faktor kognitif dalam penguasaan pengetahuan yang diperoleh 
siswa diimplikasikan kedalam faktor psikomotorik dalam praktik kerja industri 
dan didorong oleh minat atau keinginan atau kesadaran atau perasaan senang 
siswa dalam mengikuti praktik kerja industri sangat berpengaruh dalam 
keberhasilan praktik kerja industri dalam program PSG di SMK N I Slawi. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah ada 
pengaruh penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa terhadap 
keberhasilan praktik kerja industri pada siswa kelas III program keahlian 
akuntansi di SMK N I Slawi secara simultan maupun parsial ? dan seberapa besar 
pengaruh penguasaan mata diklat produktif dan minat terhadap keberhasilan 
praktik kerja industri pada siswa kelas III program keahlian akuntansi di SMK N I 
Slawi secara simultan maupun parsial ?. Dari permasalahan tersebut maka 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penguasaan mata 
diklat produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri pada 
siswa kelas III program keahlian akuntansi di SMK N I Slawi secara simultan 
maupun parsial. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan mata 
diklat dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri pada siswa 
kelas III program keahlian akuntansi di SMK N I Slawi secara simultan maupun 
parsial. Serta akan diperoleh manfaat antara lain memberikan masukan pada dunia 
pendidikan atau sekolah, tentang pentingnya pembekalan teori di sekolah sebelum 
melaksanakan praktik kerja industri dan mengembangkan kemampuan SMK 
untuk membekali kemampuan dasar kejuruan kepada siswa sebelum terjun ke 
dunia usaha/dunia industri, memberikan pengetahuan dan memotivasi siswa 
dalam belajar dan dalam melaksanakan praktik kerja industri 

 Populasi dalam penelitian ini adalah kelas III SMK N I Slawi program 
studi akuntansi yang telah melaksanakan praktik kerja industri taun ajaran 
2005/2006. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
mengambil semua populasi untuk menjadi responden berjumlah 118 siswa yang 
terbagi dalam tiga kelas yaitu III Akuntansi 1, III Akuntansi 2, dan III Akuntansi 
3. Variabel yang dikaji yaitu variabel independen yang terdiri dari penguasaan 
mata diklat produktif dan minat siswa dan variabel dependennya adalah 
keberhasilan praktik kerja industri. Metode pengumpulan data menggunakan 



 ix

dokumentasi dan metode angket. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu 
analisis deskriptif persentase, analisis statistik regresi berganda dan uji asumsi 
klasik yang terdiri dari uji normalitas data, multikolonieritas dan 
heteroskedastisitas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan 
praktik kerja industri secara simultan maupun parsial. Hal ini berdasarkan analisis 

data persamaan regresi yaitu 
^
Y = 41,262 + 0,323X1 + 0,224X2 , dengan uji 

simultan diperoleh Fhitung sebesar 11,883 dengan probabilitas 0,000 yang lebih 
kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 (5%). Secara parsial dengan 
menggunakan uji t diperoleh thitung untuk variabel penguasaan mata diklat 
produktif (X1) sebesar 2,072 dengan probabilitas 0,040 < 0,05 dan besarnya 
koefisien korelasi diantara penguasaan mata diklat produktif terhadap 
keberhasilan praktik kerja industri sebesar 0,190. Sedangkan thitung untuk variabel 
minat siswa (X2) sebesar 3,765 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, besarnya 
koefisien korelasi dari minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri 
sebesar 0,331 yang berarti keberhasilan praktik kerja industri lebih banyak 
dipengaruhi oleh minat siswa.  

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel penguasaan mata diklat 
produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri adalah 
3,61% sedangkan variabel minat siswa dalam praktik kerja industri memberikan 
kontribusi sebesar 10,97%. Besarnya pengaruh dari kedua variabel mencapai 
17,1%, selebihnya 82,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. 

Dari simpulan di atas maka disarankan para siswa harus lebih 
mempersiapkan dan mengikuti pembelajaran di sekolah dengan lebih baik agar 
tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktik. Pihak sekolah hendaknya 
memberikan tempat praktik yang sesuai dengan bidang keahlian siswa dan 
menjalin kerjasama yang baik dengan pihak industri sebagai tempat praktik, 
sehingga pada saat praktik siswa lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
lingkungan tempat praktik. Disarankan pula untuk guru agar dapat memberikan 
pengarahan pada siswa tentang pentingnya praktik kerja industri bukan hanya 
semata karena satu syarat kelulusan namun lebih menekankan pada segi manfaat 
bagi siswa sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan di Indonesia yang terdiri dari ketentuan umum, 

kurikulum, tujuan, siswa, tenaga kependidikan maupun bentuk satuan dan lama 

pendidikan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini sebagai 

akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin 

canggih maupun sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas, maka 

tujuan pendidikan Indonesia juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik 

yaitu menuju tercapainya kepribadian manusia Indonesia seutuhnya. Maksud dari 

manusia Indonesia seutuhnya adalah 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. 

Perubahan sistem pendidikan ini untuk memasuki era globalisasi, dimana 

persaingan semakin ketat di semua sektor kehidupan. Tak lepas pula sektor 

pendidikan maupun sektor industri. Sektor pendidikan mempunyai peranan besar 

untuk menciptakan output/tamatan yang berkualitas dan terampil. Sektor industri 

membutuhkan tenaga kerja produktif yang dapat menghasilkan suatu produk atau 

jasa tertentu yang dapat bersaing di pasaran. Keterkaitan antara sektor industri 

maupun sektor pendidikan terlihat pada sektor industri memerlukan SDM 

berkualitas sedangkan sektor pendidikan menyediakan SDM berkualitas, sehingga 
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kedua sektor tersebut memerlukan suatu kerjasama yang erat untuk dapat 

menghadapi persaingan global seperti sekarang ini. 

Dalam rangka menyiapkan SDM relevan dengan kebutuhan, sektor 

pendidikan menunjuk sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai wahana 

penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi siswanya. Tujuan 

pendidikan bagi sekolah menengah kejuruan seperti yang tercantum dalam 

kurikulum SMK 2004 adalah : 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 saat ini maupun yang akan datang, 4) menyiapkan tamatan agar 

menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

Dengan adanya tujuan di atas, maka SMK perlu mempersiapkan program 

yang dapat menjawab tantangan tersebut. Bersama dengan dunia usaha/industri 

(DU/DI), SMK membentuk suatu program yang disebut pendidikan sistem ganda 

(PSG). PSG merupakan pendekatan yang dirancang untuk memudahkan para 

siswa mencapai ketrampilan keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang mereka 

tekuni. Pendekatan ini merupakan upaya untuk mendekatkan kesesuaian antara 

kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Pelaksanaan PSG 

memerlukan kerjasama yang erat antara SMK dan DU/DI yang sifatnya saling 

menguntungkan. 

Program pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan pendidikan sistem 

ganda (PSG) di SMK pada dasarnya meliputi komponen pendidikan, yaitu 
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komponen pendidikan normatif, adaptif dan produktif. Komponen pendidikan 

produktif meliputi : 

1. Komponen teori kejuruan dimaksudkan untuk membekali pengetahuan teknik   

dasar keahlian kejuruan, dilaksanakan di sekolah. 

2. Komponen praktik dasar profesi yang berupa latihan kerja untuk menguasai 

teknik bekerja secara baik dan benar sesuai tuntutan persyaratan keahlian 

profesi, dilaksanakan sebagian di sekolah dan sebagian di dunia industri. 

3. Komponen profesi yaitu berupa kegiatan praktik bekerja secara terprogram 

dalam situasi sebenarnya untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja 

profesional, dilaksanakan di dunia industri dalam bentuk “Praktik Kerja 

Industri”, berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi atau jasa di 

industri atau perusahaan.  

Praktik kerja industri dapat dikatakan berhasil atau sukses, jika hasilnya 

dapat mencapai tujuan diadakannya program itu. Adapun ciri-ciri praktik kerja 

industri/magang yang sukses menurut Pakpahan seperti dikutip Yuniati (2004:3) 

adalah : 1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, 2) 

memperkokoh link and match (keterikatan dan sepadanan) antara lembaga 

pendidikan dan dunia usaha, 3) meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan 

pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional dan 4) memberi pengakuan 

dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses 

pendidikan. 

SMK N I Slawi merupakan sekolah menengah kejuruan kelompok bisnis 

dan manajemen juga telah melaksanakan pendidikan sistem ganda sesuai dengan 
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program dari pemerintah. SMK N I Slawi untuk praktik kerja industri tiap 

tahunnya menerjunkan tiga program studi (Akuntansi, Sekretaris, Penjualan) 

dengan tiga kelas untuk tiap program studi. Program dasar kejuruan yang ada 

pada ketiga jurusan tersebut memiliki beban yang masing-masing harus 

menyiapkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pada tiga 

jurusan tersebut memiliki misi yang sama tetapi profesi tamatan berbeda. 

Biasanya dalam pelaksanaan praktik kerja industri, SMK N I Slawi 

menggunakan sistem tiga bulan berturut-turut dan secara bersama-sama pada tiap 

jurusan menjelang siswa ke kelas III (tiga) berarti pada liburan sekolah kelas II 

(dua). Sebelum melaksanakan praktik kerja industri para siswa diberi bimbingan 

mental, administrasi PSG, informasi dunia usaha/dunia industri dan lain-lain yang 

berhubungan dengan praktik di dunia kerja. Peningkatan kualitas siswa 

pendidikan SMK tercermin dari meningkatnya prestasi belajar mereka. Dengan 

kata lain prestasi belajar yang meningkat akan meningkat pula kualitas siswa 

lulusan SMK sehingga lebih mudah memasuki dunia kerja sesuai dengan misi 

pendidikan SMK tersebut. 

Berdasarkan survey pendahuluan menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik 

kerja industri di SMK N I Slawi khususnya program keahlian akuntansi tahun 

ajaran 2005/2005 dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya prestasi praktik kerja industri siswa SMK N I Slawi dari tahun 

sebelumnya yang tercermin pada nilai sertifikat yang baik.  

Berkaitan dengan keberhasilan praktik kerja industri merupakan 

perpaduan dari tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif 
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siswa yaitu penguasaan pengetahuan dalam hal ini mata diklat produktif yang 

telah diterimanya di sekolah secara teori kemudian diaplikasikan pada saat praktik 

kerja industri. Penguasaan mata diklat tersebut diperoleh siswa dalam prestasi 

akademik yang tercermin dalam nilai rapor. Sedangkan aspek afektif berupa  

minat/keinginan/kesadaran siswa untuk melaksanakan praktik kerja industri di 

DU/DI yang selama ini berbeda tempat. Ketidakcocokan tempat yang telah diatur 

oleh sekolah bisa mengakibatkan kurangnya minat siswa untuk melaksanakan 

praktik kerja industri. Dengan minat yang kurang tentu saja akan mengurangi 

tingkat keberhasilan praktik kerja industri. 

Kenyataan ini yang mendorong keinginan penulis untuk mengungkapkan 

lebih jauh tentang pengaruh penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa 

terhadap keberhasilan praktik kerja industri dalam program pendidikan sistem 

ganda dengan sebuah judul “PENGARUH PENGUASAAN MATA DIKLAT 

PRODUKTIF DAN MINAT SISWA TERHADAP KEBERHASILAN PRAKTIK 

KERJA INDUSTRI DI SMK N I SLAWI” dengan konsentrasi penelitian pada 

keberhasilan praktik kerja industri pada siswa kelas III program studi akuntansi 

tahun ajaran 2005/2006 yang telah menempuh praktik kerja industri pada semester 

lima (V). 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah ada pengaruh penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa 

terhadap keberhasilan praktik kerja industri pada siswa kelas III program 

keahlian akuntansi di SMK N I Slawi secara simultan maupun parsial ? 

2. Seberapa besar pengaruh penguasaan mata diklat produktif dan minat terhadap 

keberhasilan praktik kerja industri pada siswa kelas III program keahlian 

akuntansi di SMK N I Slawi secara simultan maupun parsial ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh penguasaan mata diklat produktif dan 

minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri pada siswa kelas III 

program keahlian akuntansi di SMK N I Slawi secara simultan maupun 

parsial. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan mata diklat dan minat 

siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri pada siswa kelas III 

program keahlian akuntansi di SMK N I Slawi secara simultan maupun 

parsial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Sebagai wacana tambahan yang diharapkan dapat berguna bagi civitas 

akademis dalam bidang pendidikan, khususnya tentang pengaruh penguasaan 
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mata diklat produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri 

dalam program pendidikan sistem ganda (PSG). 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Memberikan masukan pada dunia pendidikan atau sekolah, tentang 

pentingnya pembekalan teori di sekolah sebelum melaksanakan praktik kerja 

industri dan mengembangkan kemampuan SMK untuk membekali 

kemampuan dasar kejuruan kepada siswa sebelum terjun ke dunia 

usaha/dunia industri. 

2. Memberikan pengetahuan dan memotivasi siswa dalam belajar dan dalam 

melaksanakan praktik kerja industri 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu pertama  bagian awal, kedua 

bagian isi dan ketiga adalah bagian akhir.  

Bagian pertama berisikan halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto dan 

persembahan,  prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

Bagian kedua adalah isi skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu: Bab I,  

Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V. 

Bab I  PENDAHULUAN  

Berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 
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Bab II  LANDASAN TEORI 

Berisikan teori yang dijadikan landasan teoritis dalam penelitian yang 

menjadi acuan untuk mengajukan hipotesis. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Berisikan mengenai populasi penelitian, sampel penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis alat pengumpul 

data dan serta metode analisis data. 

Bab IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

pada siswa kelas III SMK Negeri I Slawi. 

Bab V     PENUTUP 

Berisikan simpulan dan saran-saran yang dapat membantu dalam 

pengembangan pendidikan di SMK Negeri I Slawi. 

Bagian ketiga adalah bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penguasaan Mata Diklat Produktif 

2.1.1 Mata Diklat Produktif 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa SMK memiliki tugas khusus 

menghasilkan lulusan yang siap bekerja di dunia usaha maupun dunia industri 

(DU/DI), maka isi program pendidikan dan pelatihannya pun selain menyangkut 

umum juga khusus. 

Komponen pendidikan yang menjadikan SMK berbeda dengan SMU 

adalah komponen produktif. Komponen ini meliputi semua mata diklat yang 

bersifat kejuruan. Dalam pengertian yang dicantumkan dalam Depdikbud 

(1999:3) bahwa mata diklat produktif adalah segala mata diklat yang dapat 

membekali pengetahuan teknik dasar keahlian kejuruan. Pengertian ini dipertegas 

lagi sebagai materi yang berkaitan dengan pembentukan kemampuan keahlian 

tertentu sesuai program keahlian masing-masing. 

Materi dari mata diklat produktif  terutama pada SMK kelompok bisnis 

dan manajemen tidak terlepas dari kurikulum SMK (1999:3) yang meliputi teori 

kejuruan yaitu mata diklat yang membekali pengetahuan tentang teknik dasar 

keahlian kejuruan antara lain pelayanan prima, membuka usaha kecil, siklus 

akuntansi, mengetik, surat niaga dan kearsipan, akuntansi keuangan, akuntansi 

perbankan, dan praktek keahlian. 

 

9 
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2.1.2 Penguasaan Mata Diklat Produktif 

Penguasaan mata diklat produktif merupakan suatu pemahaman terhadap 

mata diklat kejuruan dengan keahlian tertentu sesuai dengan program keahlian 

masing-masing. Seberapa jauh siswa menguasai mata diklat produktif diwujudkan 

dalam prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan 

atau dikerjakan (KBBI, 2003:895). 

 Hasil dari prestasi belajar dapat dikelompokkan dalam berbagai mata 

diklat, diantaranya mata diklat produktif. Bukti konkritnya dijabarkan dalam 

perolehan nilai rapor siswa. Buku rapor tersebut menyajikan prestasi siswa yang 

tentu saja mencantumkan kemajuan belajar siswa yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini, penguasaan mata diklat produktif berupa angka/nilai 

yang tercantum dalam rapor mulai dari semester I sampai dengan V. Nilai tersebut 

mencerminkan penguasaan siswa terhadap materi mata diklat produktif yang telah 

diterima kemudian dicari rata-ratanya dan dijadikan  sebagai variabel X1. 

 

2.2 Nilai Rapor 

Semua mata diklat yang diterima akan dievaluasi dalam bentuk ulangan 

dan hasilnya dicantumkan di rapor. Hasil yang diperoleh siswa di rapor berbentuk 

angka menggambarkan tingkat penguasaan siswa dalam mata diklat yang telah 

diterima. 

Rapor sering dikenal buku laporan hasil belajar pada SMK memiliki 

modifikasi penilaian dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 1. Kriteria nilai mata diklat produktif 

Interval nilai Kriteria Huruf 
90 – 100  Sangat baik A 
80 – 89 Baik B 
70 – 79 Cukup C 
60 – 69 Kurang D 
50 – 59 Sangat kurang E (gagal) 

Sumber : rapor SMK 

Ukuran yang tercantum pada rapor berarti pencapaian hasil belajar siswa 

selama berada di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. Tinggi 

rendahnya nilai yang ada pada rapor lebih ditentukan oleh kemampuan, 

kepribadian, sikap-sikap intelegensi siswa sehingga guru selain menilai ukuran 

saat siswa menjawab soal ulangan juga harus melihat unsur lain yang menunjang. 

Hasil belajar/prestasi siswa harus merupakan informasi yang berguna sebagai 

umpan balik bagi proses belajar mengajar selanjutnya. Seorang siswa dinyatakan 

lulus (berhasil) menyelesaikan mata diklat produktif, apabila siswa tersebut 

berhasil mencapai nilai rata-rata semua mata diklat produktif minimal 7,0 dan 

apabila belum mencapai nilai minimal maka dia harus melakukan remidi sampai 

diperoleh nilai minimal yang dipersyaratkan. 

 

2.3 Minat Siswa 

Para ahli psikologi telah banyak mendefinisikan minat dari berbagai 

variasi. Namun pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut saling melengkapi satu 

sama lain. Slameto (2003:180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih 

suka (senang)  dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas. Perasaan 

merupakan faktor psikis yang non intelektual, yang khusus berpengaruh terhadap 
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semangat atau gairah siswa dalam melaksanakan praktik kerja industri. Perasaan 

senang akan menimbulkan minat yang diperkuat lagi oleh sikap yang positif. 

Menurut Syah (2003:151) minat adalah kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu dan dapat menimbulkan 

perhatian pada kegiatan tersebut. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus menerus yang disertai rasa senang. Jadi beda dengan perhatian yang sifatnya 

sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan 

perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan dari yang diinginkan siswa. Dalam dunia pendidikan apabila 

seorang siswa mempunyai minat terhadap keberhasilan praktik kerja industri 

maka siswa tersebut harus menyenangi praktik kerja industri tersebut, kemudian 

secara tidak langsung siswa akan memperhatikan pengetahuan yang menunjang 

keberhasilan praktik kerja industri tersebut. 

Kartono (1990:111) menjelaskan bahwa perhatian merupakan reaksi 

umum dari organisme dan kesadaran yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, 

daya konsentrasi, dan pembatasan kesadaran terhadap satu objek. Perhatian sangat 

dipengaruhi oleh perasaan dan suasana hati, dan ditentukan oleh kemauan. 

Perhatian dianggap sebagai akibat dari kemampuan psikis yang disebut minat. 

Menurut Crow and Crow (dalam Djamarah 2002:158) minat merupakan 

kemampuan untuk memberi stimulasi yang mendorong siswa untuk 

memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan, atau sesuatu yang dapat 

memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu 

sendiri. 
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Loekmono (1994:63) mengatakan bahwa minat merupakan salah satu hal 

yang ikut menentukan keberhasilan seseorang dalam segala bidang baik dalam 

studi, kerja dan kegiatan-kegiatan lain. Minat pada suatu bidang tertentu akan 

memunculkan perhatian yang spontan terhadap bidang tersebut. Adanya minat 

tidak hanya memunculkan perhatian saja tapi akan mempermudah bagi seseorang 

untuk memunculkan konsentrasi pada bidang atau kegiatan yang dijalaninya.  

Pada dasarnya konsentrasi merupakan akibat dari perhatian yang bersifat 

spontan yang ditimbulkan oleh minat terhadap sesuatu hal. Setiap siswa dengan 

mengembangkan minat terhadap praktik kerja industri dan melatih diri dalam 

praktik, dapat berangsur-angsur memperbesar kemampuan konsentrasinya pada 

keberhasilan praktik kerja industri dalam pendidikan sistem ganda sehingga 

kebiasaannya mudah dilakukan sewaktu-waktu diperlukan. Konsentrasi adalah 

pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampingkan semua hal lainnya 

yang tidak berhubungan dengan praktik kerja industri tersebut (Gie, 2000:142). 

Menurut Witherington (1990:124) minat adalah kesadaran seseorang 

bahwa suatu objek seseorang, suatu soal atau suatu situasi yang mengandung 

sangkut paut dengan dirinya. Seseorang dikatakan berminat terhadap suatu objek, 

apabila orang tersebut menyadari akan objek itu. Dalam hal ini seorang siswa 

dikatakan berminat terhadap keberhasilan praktik kerja industri program 

pendidikan sistem ganda (PSG) apabila siswa tersebut menyadari betapa 

pentingnya keberhasilan praktik kerja industri. 

Ahmadi (1992:125) mengartikan bahwa kemauan mendorong timbulnya 

minat siswa, mendorong gerak aktivitas ke arah tercapainya suatu tujuan. Jadi 
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gejala kemauan menghendaki adanya aktivitas pelaksanaan. Kemauan disini 

adalah dorongan dari dalam yang sadar, berdasar pertimbangan pikir dan 

perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang 

terarah pada tercapainya tujuan tertentu berhubungan dengan kepribadian hidup 

pribadinya. 

Apabila kita tinjau pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat kita 

tentukan beberapa unsur penting dalam minat yaitu perasaan senang, perhatian, 

konsentrasi, kesadaran dan kemauan. Dalam penelitian ini, peneliti beranggapan 

bahwa unsur yang ada pada minat tersebut akan dijadikan indikator-indikator 

untuk menyusun angket minat. 

Kemudian dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri dalam program pendidikan 

sistem ganda (PSG) adalah suatu keadaan dimana seorang siswa merasa senang 

dan memberi perhatian pada prakerin dengan penuh konsentrasi dan kesadaran 

disertai keinginan untuk mengetahui dan melaksanakannya lebih lanjut. 

Effendi (1993:72) mengatakan bahwa suatu kegiatan akan berjalan lancar 

apabila ada minat dari diri orang tersebut. Minat seseorang ditimbulkan dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Membangkitkan suatu kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk menghargai 

keindahan, untuk mendapat penghargaan dan sebagainya 

b. Menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau 
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c. Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang baik “nothing success 

like success” atau mengetahui sukses yang diperoleh individu itu, sebab 

sukses akan menimbulkan rasa puas. 

 

2.4 Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

2.4.1 Pengertian Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

Menurut Pakpahan (dalam Anwar, 2004:48) sistem ganda adalah model 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan dimana perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara dunia kerja dengan 

sekolah, sehingga penyelenggaraan pendidikan berlangsung sebagian di sekolah 

dan sebagian lagi di dunia usaha atau industri. 

Menurut Akbar (dalam Wena, 1996:15) Pendidikan Sistem Ganda adalah 

suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan 

secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program 

penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia 

kerja serta terarah untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. 

Sedangkan menurut Anwar (2004:46) Pendidikan Sistem Ganda 

merupakan suatu proses pendidikan pada sekolah dengan program penguasaan 

keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada dunia kerja 

secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Pendidikan sistem ganda diharapkan ada kesesuaian antara mutu dan kemampuan 

yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dunia kerja yang dalam pelaksanaannya 
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sangat diharapkan ada hubungan/kerjasama antara sekolah (pendidikan) dengan 

industri yang sesuai dengan bidang yang diminati oleh siswa. 

Dari alinea-alinea di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sistem 

ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian yang 

dilaksanakan di sekolah kejuruan dengan menerapkan keahlian 

kejuruan/keahliannya di dunia usaha/dunia industri. 

2.4.2 Tujuan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

Pada dasarnya tujuan pokok pelaksanaan pendidikan sistem ganda adalah 

meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Seorang lulusan SMK yang berkualitas, lebih mengacu pada dimilikinya 

kemampuan atau ketrampilan kerja oleh para lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha/dunia industri. 

Menurut Soewarni dan Sulaiman (dalam Wena, 1996:78) menyebutkan 

bahwa tujuan penyelenggaraan sistem ganda adalah : 

a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat 

pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan 

kerja 

b. Memperkokoh link and match antara sekolah dan dunia kerja 

c. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas dan profesional 

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan 
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2.4.3 Materi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

Pendidikan sistem ganda materinya harus menyesuaikan sistem nilai dan 

perilaku kerja di industri, meliputi keseluruhan program sekolah yang dimulai dari 

kelas satu sampai kelas tiga pada program studi akuntansi. Dalam kurikulum 

SMK (2004:11) disebutkan bahwa pelaksanaan PSG dibagi tiga kelompok yaitu : 

a. Kelompok mata diklat normatif, untuk membekali dan membentuk siswa 

menjadi warga negara yang baik, memiliki watak dan kepribadian sebagai 

warga negara dan bangsa Indonesia. Isi program ini sama seperti kurikulum 

pendidikan menengah pada umumnya yaitu : Pendidikan Agama, PPKn dan 

Sejarah, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani. 

b. Kelompok mata diklat adaptif, adalah segala mata diklat yang dimaksudkan 

untuk memberi bekal penunjang bagi penguasaan keahlian profesi dan bekal 

kemampuan untuk mengikuti perkembangan IPTEK, meliputi Matematika, 

Bahasa Inggris, Kewirausahaan, Ekonomi, Komputer yang merupakan 

rangkaian pembekalan kemampuan mengembangkan diri. 

c. Kelompok mata diklat produktif (program keahlian kejuruan), segala mata 

diklat yang dapat membekali pengetahuan teknik dasar keahlian kejuruan atau 

materi yang berkaitan dengan kemampuan keahlian tertentu sesuai program 

keahlian masing-masing, dalam hal ini untuk jurusan akuntansi yang meliputi 

teori kejuruan, praktek dasar kejuruan dan praktek keahlian produktif. 

2.4.4 Pengujian dan Sertifikasi 

Untuk mengakui kemampuan yang dimilikinya, perlu dikembangkan suatu 

sistem pengujian dan sertifikasi yang dapat mengukur dan sekaligus mengakui 
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keahlian siswa berdasarkan standar tertentu yang disepakati dan atau didasarkan 

atas standar keahlian yang telah baku. 

a. Penilaian/pengujian 

Diartikan sebagai proses pengukuran dan penafsiran hasil pengukuran 

tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang harus dikuasainya. Dalam 

PSG penilaian dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu : 

1) Penilaian hasil belajar, dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan 

menetapkan berhasil atau tidaknya siswa dalam menempuh mata 

pelajaran. Pengujian ini dilaksanakan secara bertahap berdasarkan satuan-

satuan materi yang dipelajari. 

2) Penilaian penguasaan keahlian, dilakukan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan seseorang terhadap kemampuan-kemampuan yang 

dipersyaratkan untuk dinyatakan ahli dan berwenang melaksanakan 

tugas/pekerjaan tertentu, berdasarkan ketentuan atau standar yang berlaku 

di lapangan kerja. Penilaian ini dilakukan dengan ujian kompetensi, yaitu 

penilaian penguasaan keahlian seseorang berdasarkan standar yang berlaku 

di lapangan pekerjaan. 

b. Sertifikasi 

Diartikan sebagai suatu proses pengakuan keahlian dan kewajiban 

seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaan tertentu, melalui suatu proses 

sistem pengujian keahlian yang mengacu kepada standar keahlian yang 

berlaku dan diakui di lapangan kerja. Jenis sertifikat dalam pelaksanaan PSG 

di SMK dibagi menjadi : 
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1) Ijazah atau STTB, diberikan kepada setiap siswa SMK sesuai dengan 

ketentuan peraturan persekolahan yang berlaku, oleh karena itu 

kewenangan untuk mengeluarkan STTB sepenuhnya pihak SMK 

2) Sertifikasi kompetensi, diberikan kepada mereka yang berhasil menempuh 

ujian kompetensi dalam rangka penilaian penguasaan keahlian siswa, 

penerbitan sertifikat ini adalah ketentuan-ketentuan majelis sekolah yang 

ditetapkan dan disepakati bersama oleh DU/DI. 

 

2.5 Praktek Kerja Industri (Prakerin) 

2.5.1 Pengertian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Dari uraian di atas mengenai PSG dimana disebutkan pada SMK yang 

dilaksanakan di dua tempat (lembaga) di sekolah dan dunia industri, maka perlu 

diadakan program dimana siswa melaksanakan pelatihan di industri. 

Praktik atau melakukan pelatihan di lapangan merupakan kegiatan yang 

harus ditempuh oleh siswa dalam bentuk praktik industri pada awal pelaksanaan 

PSG. Praktik kerja industri atau sering disebut prakerin atau magang menurut 

Anwar (2004:50) yaitu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional 

yang memadukan secara sitematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung 

di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

Program prakerin dapat dikatakan sukses jika hasilnya dapat mencapai 

tujuan diadakannya program itu. Untuk dapat menentukan pengalaman 

seseorang/siswa yang telah melaksanakan praktik industri dapat diukur dengan : 
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(1) lama waktu atau masa kerja dari siswa yang bersangkutan di industri, (2) 

tingkat pengetahuan dan ketrampilan, (3) mempunyai gerakan yang cepat 

menanggapi tanda-tanda, (4) dapat menduga kemungkinan timbulnya kesulitan 

dan lebih siap untuk mengatasinya dan (5) melakukan tugasnya tanpa terlalu 

memusatkan perhatian dan karenanya telah lebih kelihatan tenang. 

Jadi praktik kerja industri adalah suatu bentuk pendidikan dan pelatihan 

yang dilaksanakan di industri atau dunia kerja secara terarah dengan tujuan untuk 

membekali peserta didik dengan sikap dan ketrampilan sesuai dengan cara belajar 

langsung di industri. 

2.5.2 Tujuan Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Pada dasarnya praktik kerja industri merupakan bagian dari PSG, jadi 

tujuan dari praktik kerja industri sama dengan tujuan dari PSG yaitu (1) 

menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, (2) memperkokoh 

link and match antara sekolah dengan dunia kerja, (3) meningkatkan efisiensi 

proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional dan (4) 

memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja yang berkualitas 

profesional. 

2.5.3 Manfaat Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Manfaat yang dapat diperoleh dari praktek kerja industri menurut Anwar 

(2005:50-51) antara lain : 

a. Bagi Siswa 
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- Hasil belajar akan lebih bermakna, karena setelah tamat akan memiliki 

keahlian profesional sebagai bekal mencari kerja dan mengembangkan diri 

secara berkelanjutan 

- Waktu yang diperlukan untuk mencapai keahlian profesional lebih singkat 

karena telah dilatih pada saat sekolah 

- Keahlian profesional yang diperoleh dapat mengangkat harga diri dan 

kepercayaan diri peserta didik yang selanjutnya dapat mendorong mereka 

untuk meningkatkan keahlian profesionalnya pada tingkat yang lebih 

tinggi. 

b. Bagi Sekolah 

- Terjaminnya pencapaian tujuan pendidikan untuk memberi keahlian 

profesional bagi peserta didik 

- Tanggungan biaya pendidikan menjadi ringan 

- Terdapat kesesuaian antara program pendidikan dengan kebutuhan 

lapangan kerja 

- Memberi keputusan bagi penyelenggara pendidikan 

c. Bagi dunia usaha/dunia industri 

- Dapat mengetahui secara tepat kualitas peserta didik yang belajar dan 

bekerja di perusahaan 

- Pada batas-batas tertentu selama masa pendidikan peserta didik tenaga 

kerja yang dapat memberi keuntungan 

- Dapat memberi tugas kepada peserta didik untuk mencari ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan 
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- Memberi kepuasan bagi DU/DI karena ikut serta menentukan hari depan 

bangsa 

2.5.4 Pelaksanaan dan Penilaian Praktik Kerja Industri 

Pelaksanaan praktik kerja industri diprogramkan secara matang baik 

mengenai materi pekerjaan (sesuai dengan pekerjaan yang ada di 

industri/kompetensi maupun alokasi waktu dan kapan pelaksanaannya). Karena 

praktik kerja industri mengharuskan bekerja di lini produksi (bekerja yang 

sesungguhnya), maka harus dibekali secara penuh ketrampilan dasar. Waktu yang 

ditempah untuk pelaksanaan praktik kerja industri minimal tiga bulan kerja. 

Dengan mengikuti minggu dan jam kerja industri kegiatan praktik kerja industri 

dapat melalui tiga bulan jika dapat memberi nilai tambah bagi industri maupun 

bagi siswa yang bersangkutan. 

Penilaian praktik kerja industri dilakukan pada akhir praktik kerja, siswa 

memperoleh hasil yang berbentuk nilai prestasi. Prestasi tersebut untuk mengakui 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa dari hasil pengembangan di lapangan. Nilai 

yang diperoleh siswa harus melalui sistem pengujian yang mengacu pada 

penguasaan berdasarkan standar tertentu. 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan 

(KBBI, 2003:895). Dalam praktik kerja industri, siswa mendapatkan nilai dengan 

kriteria seperti pada tabel berikut : 
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Tabel 2. Kriteria nilai praktik kerja industri 

Interval Nilai Kriteria 
91 – 100 Sangat baik 
76 – 90 Baik  
60 – 75 Cukup 
40 – 59 Kurang  

 sumber : sertifikat praktik kerja industri 

Hasil yang diperoleh siswa akan ditunjukkan dalam bentuk sertifikat. 

Dalam KBBI (2003:1052) sertifikat adalah tanda/surat keterangan (pernyataan 

tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang (DU/DI) yang dapat digunakan 

sebagai bukti suatu kejadian (prestasi yang diperoleh siswa dalam praktik kerja 

industri). Angka yang tertera pada sertifikat yang diperoleh siswa merupakan hasil 

penilaian yang dilakukan dunia industri (Instruktur di dunia usaha/dunia industri), 

dengan aspek yang dinilai adalah sebagai berikut : 

a. Aspek teknis adalah tingkat penguasaan ketrampilan siswa dalam 

menyelesaikan pekerjaannya (kemampuan produktif) 

b. Aspek non teknis adalah sikap dan perilaku siswa selama di dunia usaha dan 

dunia industri yang menyangkut antara lain : disiplin, tanggung jawab, 

kreativitas, kemandirian, kerjasama, ketaatan dan sebagainya. 

2.5.5 Hubungan Antara PSG dengan Prakerin 

Secara teoritis PSG merupakan suatu proses pendidikan keahlian 

profesional yang memadukan secara sistematik antara program pendidikan pada 

sekolah dengan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung 

pada dunia kerja terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional 

tertentu. Secara teknis siswa SMK dalam jangka waktu tertentu dikirim ke dunia 

kerja (DU/DI) untuk bekerja pada jenis profesi tertentu yang sesuai dengan bidang 
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studinya. Dengan modal ini maka siswa akan lebih familiar terhadap dunia kerja, 

sehingga setelah lulus akan lebih mudah beradaptasi karena berbekal keahlian 

profesi yang pernah didapatkan dari dunia kerja. Selain itu lulusan SMK kelak 

lebih profesional menekuni profesinya di DU/DI. 

Praktik kerja industri yang dilakukan oleh siswa merupakan realisasi 

pelaksanaan PSG. PSG dengan berbagai komponennya merupakan konsep yang 

masih memerlukan tindak lanjut berupa pelaksanaan kerja di lapangan. PSG tanpa 

dunia usaha tidak akan berjalan. Di samping itu dengan PSG dunia usaha/dunia 

industri akan lebih diuntungkan baik dari segi penyiapan sumber daya manusia 

yang akan terjun di perusahaannya maupun dari segi efektivitas produk. 

Kemampuan dunia usaha/industri akan memberi andil besar bagi siswa, 

lembaga, masyarakat, maupun perusahaan yang bersangkutan. Keikutsertaan 

industri dalam pelaksanaan PSG memiliki arti bahwa industri telah menjadi 

bagian dari sistem pendidikan kejuruan yang berarti bahwa kemitraan antara SMK 

dengan dunia industri merupakan prasyarat bagi pelaksanaan PSG. 

 

2.6 Program Keahlian Akuntansi 

Program keahlian akuntansi adalah program keahlian yang akan diikuti 

peserta sesuai dengan potensi kemampuan, bakat dan minat serta ketersediaan 

bidang akuntansi (Depdikbud, 1999:1). 

Berdasarkan Kurikulum SMK (1992:2) program keahlian akuntansi 

bertujuan untuk menyiapkan siswa tamatan : 
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1. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional 

dalam lingkup keahlian bisnis dan manajemen, khususnya akuntansi 

2. Mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan 

diri dalam lingkup keahlian bisnis dan manajemen, khususnya akuntansi 

3. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia 

usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam 

lingkup bisnis dan manajemen, khususnya akuntansi 

4. Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif 

 

2.7 Kerangka Berfikir 

Pendidikan sistem ganda secara teoritis merupakan suatu proses 

pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik antara 

program pendidikan pada sekolah dengan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada dunia kerja secara terarah untuk 

mencapai suatu teknis keahlian profesional tertentu. Secara teknis siswa SMK 

dalam jangka waktu tertentu dikirim ke dunia kerja (DU/DI) untuk bekerja pada 

profesi kerja tertentu yang sesuai dengan bidang studinya. 

Dalam praktik kerja industri di dunia kerja pelaksanaan kerja langsung 

dilaksanakan oleh siswa sesuai dengan arahan/petunjuk dari pembimbing 

(instruktur) dunia kerja. Tujuan diadakannya praktik kerja industri ini adalah agar 

siswa memperoleh gambaran yang nyata dan jelas mengenai situasi dan kondisi 

pekerjaan di dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga setelah lulus akan lebih 

mudah beradaptasi dan tidak terlalu canggung dalam memasuki pasaran kerja 
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karena sudah berbekal keahlian profesi yang pernah didapatkan dari dunia kerja 

semasa sekolah. 

Kegiatan belajar mengajar yang diikuti oleh siswa mencakup tiga aspek 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam “kerja” siswa dianggap berhasil 

atau berprestasi apabila memperoleh standar nilai yang merupakan akumulasi dari 

tiga aspek tersebut, siswa memperolehnya melalui pengetahuan yang diterima di 

sekolah. Hasil yang diperoleh di sekolah biasanya menjadi nilai pada rapor. Nilai 

rapor idealnya harus mampu membekali siswa secara teori, sehingga dalam 

praktik kerja industri benar-benar bekerja secara sesungguhnya. Selesai praktik 

kerja industri siswa akan memperoleh nilai sebagai tanda prestasinya di DU/DI 

yang berbentuk sertifikat. 

SMK yang dapat menghasilkan lulusan yang diharapkan adalah SMK 

yang membekali para siswanya dengan materi pendukung antara lain pemberian 

program diklat yang berbasis kompetensi (mata diklat produktif) yang hasilnya 

berupa nilai rapor, dimana diharapkan setiap siswa mampu secara maksimal 

menguasainya. Tingginya nilai pada materi program diklat berbasis kompetensi 

(mata diklat produktif) mampu membekali siswa saat praktik kerja industri di 

dunia usaha/industri. 

Dengan demikian perpaduan antara aspek kognitif (penguasaan siswa 

terhadap mata diklat produktif yang diwujudkan dalam perolehan nilai rapor) dan 

aspek psikomotorik (dalam hal ini keberhasilan praktik kerja industri) sudah 

terlihat selaras yang tertuang dalam rapor dan sertifikat yang diperolehnya dalam 

praktik kerja industri. 
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Selain itu aspek afektif yang diwujudkan dalam setiap waktu pelaksanaan 

praktik kerja industri sangat mempengaruhi kemampuan siswa untuk 

menyelesaikan setiap tugas yang diberikan saat praktik. Kemampuan ini sedikit 

banyak didorong oleh minat siswa atau kemauan siswa pada saat praktik kerja 

industri didalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan yang diperintahkan 

kepadanya dengan didukung oleh pengetahuan yang dimilikinya. 

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penguasaan mata diklat produktif  

yang berbentuk angka/nilai rapor dan minat siswa diduga yang mempengaruhi 

keberhasilan praktik kerja industri yang diadakan di SMK N 1 Slawi. Jika 

digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut : 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguasaan Mata Diklat 
Produktif (X1) : 
Nilai rata-rata dari semua 
mata diklat produktif dari 
semester I s.d. V (s.d. 
pelaksanaan prekerin) yaitu 

- Pelayanan prima 
- Membuka usaha kecil 
- Siklus akuntansi 
- Mengetik 
- Surat niaga dan 

kearsipan 
- Akuntansi keuangan 
- Akuntansi perbankan

Minat Siswa (X2) : 
1. Perasaan senang 
2. Perhatian siswa 
3. Konsentrasi siswa 
4. Kesadaran siswa 
5. Kemauan siswa 

Keberhasilan Praktik Kerja 
Industri (Y) : 
Hasil/prestasi dari praktik 
kerja industri (Prakerin) yang 
ada pada sertifikat prakerin 
yang diberikan DU/DI 
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2.8 Hipotesis 

Hipotesis adalah sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002:64). Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian tentang tingkah laku, fenomena (gejala), 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah Ada pengaruh yang signifikan antara penguasaan mata diklat 

produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja 

industri. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2002:108). 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah siswa kelas III SMK N 1 Slawi 

program studi akuntansi yang telah melaksanakan praktik kerja industri tahun 

ajaran 2005/2006. Adapun seluruh populasi berjumlah 118 siswa yang terbagi 

dalam tiga kelas yaitu 40 siswa pada III AK 1, 39 siswa pada III AK 2 dan 39 

siswa pada III AK 3. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengambil seluruh populasi. Oleh karena itu penelitian ini disebut sebagai 

penelitian populasi yaitu penelitian dengan mengambil semua populasi untuk 

menjadi responden. Hal ini karena penelitian ingin mengetahui semua 

karakteristik tiap-tiap kelas yang sifatnya berbeda (Margono, 2003:120). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek yang sedang diteliti atau diselidiki (Hadi, 

2000:4). Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang akan diungkap yaitu : 

3.3.1  Variabel Bebas (X) atau variabel independen 
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Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

a. Penguasaan Mata Diklat Produktif (X1) yaitu diukur dari nilai yang diperoleh 

pada mata diklat produktif siswa dari semester I sampai dengan V yang ada 

pada rapor. Nilai ini diperoleh dari jumlah mata diklat produktif yang telah 

ditempuh, kemudian dirata-rata. Mata diklat yang dijadikan indikator yaitu : 

1) Pelayanan prima, adalah mata diklat terjemahan dari excellent service yang 

secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang 

terbaik. Pelayanan prima ini dikembangkan berdasarkan A3 yaitu attitude 

(sikap), attention (perhatian), action (tindakan). 

2) Membuka usaha kecil, materi yang akan disajikan dalam mata diklat ini 

adalah definisi dari usaha kecil, peran dan fungsi, mengurus izin usaha, 

memilih produk dan jasa, memilih bentuk usaha kecil dan rencana kerja. 

3) Siklus akuntansi, mata diklat produktif akuntansi ini berisi tentang 

pengertian, bidang-bidang spesialisasi serta manfaat akuntansi, mencatat 

transaksi melalui bukti-bukti transaksi ke dalam buku besar, memposting 

akun-akun tersebut sampai dengan menyusun laporan keuangan 

perusahaan secara umum dan mengerjakan siklus akuntansi perusahaan 

jasa dan dagang dengan skala kecil. 

4) Mengetik, adalah suatu mata diklat produktif yang didalamnya 

menerangkan bagaimana langkah-langkah mengetik yang benar dan 

bagaimana siswa bisa mengetik surat sesuai dengan prosedur yang ada. 

5) Surat niaga dan kearsipan, merupakan mata diklat yang memberikan 

kemampuan kepada siswa untuk dapat menerapkan pengetahuan dasar 
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surat menyurat, membuat surat pribadi, surat niaga, menerapkan 

pengetahuan dasar kearsipan, menyimpan dan menemukan kembali arsip. 

6) Akuntansi keuangan, adalah mata diklat keahlian untuk jurusan akuntansi 

yang didalamnya menyajikan tentang perlakuan akuntansi pada saham, 

obligasi, konsinyasi dan sebagainya.  

7) Akuntansi perbankan, merupakan mata diklat yang didalamnya 

mengungkap tentang tata cara akuntansi dalam dunia perbankan. 

b. Minat siswa (X2), yaitu hasrat atau keinginan siswa dalam melaksanakan 

praktik kerja industri, dengan indikator : 

1) Perasaan senang, dikatakan sebagai indikator karena apabila siswa 

mempunyai perasaan senang maka dalam melaksanakan praktik kerja 

industri akan lebih menyenangkan. Perasaan senang yang dimaksud adalah 

perasaan senang dalam melaksanakan praktik, bersosialisasi di lingkungan 

kerja, mendapat nilai dan dalam penyelesaian pekerjaan. 

2) Perhatian, apabila siswa memiliki perhatian pada praktik kerja industri 

maka siswa tersebut akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang 

pentingnya praktik kerja industri. Perhatian yang dimaksud adalah 

perhatian dalam melaksanakan praktik, terhadap tempat praktik dan 

terhadap peraturan praktik. 

3) Konsentrasi, siswa dikatakan konsentrasi dalam praktik kerja industri 

apabila dalam melaksanakan tugas di tempat praktik dengan benar dan 

jelas. Konsentrasi yang dimaksud adalah konsentrasi dalam melaksanakan 
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praktik, mengerjakan tugas, waktu menyelesaikan tugas dan bimbingan 

terhadap pembimbing lapangan serta guru pembimbing.  

4) Kesadaran, disebut indikator dalam minat praktik kerja industri karena 

dalam mengerjakan praktik kerja industri seorang siswa dikatakan 

mempunyai kesadaran dalam praktik apabila ia mengerjakan tugas-tugas 

yang ada tanpa diminta untuk melakukannya. Kesadaran dalam indikator 

ini adalah kesadaran mengikuti praktik, kesadaran terhadap pekerjaan dan 

terhadap waktu. 

5) Kemauan, indikator yang terakhir ini dikatakan sebagai indikator minat 

karena siswa mempunyai kemauan sendiri pada saat melaksanakan praktik 

kerja industri tanpa ada paksaan dari pihak lain dalam hal menyelesaikan 

pekerjaan dan mempelajari materi jadi dalam praktik kerja industri akan 

terjalin hubungan yang harmonis antara siswa dengan pembimbing 

lapangan di tempat praktik. 

3.3.2  Variabel Terikat (Y) atau variabel dependen 

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang disebut dengan 

variabel Y (Arikunto, 2002:97). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat (Y) adalah keberhasilan praktik kerja industri yang datanya dari nilai pada 

sertifikat hasil praktik kerja industri. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk kegunaan 

penelitian (Nazir, 1999:21). Pada penelitian ini metode pengumpulan data 
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 yang digunakan adalah : 

3.4.1   Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Margono, 2003:181). Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan data tentang nilai dari semua mata diklat produktif 

yang diperoleh dari nilai rata-rata dalam rapor siswa kelas III dan juga untuk 

memperoleh nilai atau prestasi dari hasil praktik kerja industri yang terdapat 

dalam sertifikat hasil praktik kerja industri. 

3.4.2    Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula 

oleh responden (Margono, 2003:200). Kuesioner dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan informasi tentang minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja 

industri. 

 

3.5 Penyusunan Instrumen (Angket) 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket yang mencakup minat siswa 

terhadap keberhasilan praktik kerja industri yang dilaksanakan sekolah setiap 

tahun. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian atau dalam 

mengambil data adalah sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 
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a. merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui angket 

b. menetapkan variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian 

c. menjabarkan indikator-indikator dari variabel 

d. membuat kisi-kisi angket 

e. membuat soal dengan kisi-kisi yang telah dibuat 

2. Tahap pelaksanaan 

Melaksanakan pada siswa kelas III 

3. Tahap analisa 

Hasil atau data dari penelitian dianalisa untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitasnya. 

 

3.6 Validitas instrumen 

Validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:146). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Apabila dapat 

mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini 

pengukuran validitas menggunakan teknik korelasi product moment dari Karl 

Pearson (Arikunto, 2002:146), yaitu 

 ( )( )
( )( ) ( )( )2222 YYNXXN

YXXYNrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi  

N = jumlah responden 
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X = skor item nomor tertentu 

Y = skor total 

Setelah diperoleh rxy, selanjutnya dikonsultasikan dengan r tabel product 

moment dengan taraf signifikan 5%. Apabila rxy  > r tabel maka  instrumen 

dikatakan valid dan apabila rxy < r tabel maka instrumen dikatakan tidak valid. 

Uji coba instrumen dilakukan kepada 18 siswa untuk mengisi angket 

tentang minat siswa dalam praktik kerja industri sebanyak 30 butir soal. 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen dapat dikatakan 30 butir soal 

tersebut adalah valid. Misalnya dalam perhitungan butir nomor 1 diperoleh rxy 

sebesar 0,558 sedangkan r tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,468. 

Dalam hal ini rxy > r tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa butir soal nomor 1 adalah 

valid. (Lampiran 4) 

 

3.7 Reliabilitas instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya 

dapat dipercaya, dapat diandalkan. Suatu instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

sesuai dengan kenyataan maka beberapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

(Arikunto, 2002:154). Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rumus alpha (Arikunto, 2002:171) yaitu : 
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Keterangan : 
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r11 = reliabilitas instrumen 

K = banyaknya butir pertanyaan 

Σ bσ 2 = jumlah varians butir 

tσ 2 = varians total 

Jika r11 > r tabel instrumen dikatakan reliabel dan jika r11 < r tabel maka 

instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen dengan jumlah butir soal 30 

diperoleh r11 sebesar 0,926 dan r tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,468. 

Karena r11 > r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen berupa angket minat 

siswa dalam praktik kerja industri tersebut reliabel. (Lampiran 5) 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data 

dari hasil penelitian agar dapat diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan 

mudah dipahami. Dalam penelitian ini, digunakan analisis data sebagai berikut : 

3.8.1 Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel penguasaan mata 

diklat produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis untuk 

variabel minat siswa terhadap praktik kerja industri adalah : 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan, yaitu : 
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- Jika jawaban a diberi nilai 4 

- Jika jawaban b diberi nilai 3 

- Jika jawaban c diberi nilai 2 

- Jika jawaban d diberi nilai 1 

c. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus (Ali, 1985:184) sebagai berikut : 

%100% xn
Ν

=  

keterangan : 

n = jumlah nilai yang diperoleh 

N   = jumlah nilai ideal (jumlah responden x jumlah soal x skor            

tertinggi) 

e. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kriteria untuk komponen 

minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri. Cara menentukan 

besarnya tabel kriteria adalah : 

 Menentukan angka persentase tertinggi  

%100%100
4
4

=×   

 Menetukan angka persentase terendah 

%25%100
4
1

=×  

 Menentukan rentang persentase 

      100% - 25% = 75% 

 Menentukan kelas interval persentase 
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%75,18
4
%75

=  

Dari cara penghitungan tersebut, didapat tabel kriteria sebagai berikut :  

Tabel 3. Minat siswa terhadap praktik kerja industri 

Interval Persentase Kriteria 

         81,25 < X ≤ 100 Sangat Tinggi 

62,50 < X ≤ 81,25 Tinggi 

43,75 < X ≤ 62,50 Rendah 

25,00 ≤ X ≤ 43,75 Sangat Rendah 
 

Sedangkan untuk mengkaji variabel penguasaan mata diklat produktif dan 

keberhasilan praktik kerja industri digunakan tabel kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4. Kriteria penguasaan mata diklat produktif 

Interval nilai Kriteria 

90 – 100  Sangat baik 

80 – 89 Baik 

70 – 79 Cukup 

60 – 69 Kurang 

50 – 59 Sangat kurang 

  Sumber : rapor SMK 

Tabel 5. Kriteria nilai praktik kerja industri 

Interval Nilai Kriteria 

91 – 100 Sangat baik 

76 – 90 Baik  

60 – 75 Cukup 

40 – 59 Kurang  

sumber : sertifikat praktik kerja industri 
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3.8.2 Metode statistik regresi ganda 

Penggunaan model analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara penguasaan mata diklat 

produktif (X1) dan minat siswa (X2) terhadap keberhasilan praktik kerja industri 

(Y) pada program PSG baik secara simultan maupun secara parsial. 

Bentuk umum regresi tersebut menurut Sudjana (2003:70) adalah : 

^
Y = a0 + a1X1+a2X2 

Keterangan : 

^
Y   = variabel keberhasilan praktik kerja industri 

a0,a1 dan a2 = koefisien regresi  

X1  = nilai rata-rata mata diklat produktif 

X2  = minat siswa 

3.8.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan : 

3.8.3.1 Uji t atau uji parsial 

Untuk menguji apakah penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa 

(variabel independen) secara parsial (individu) berpengaruh terhadap keberhasilan 

praktik kerja industri (variabel dependen). Caranya adalah dengan melakukan 

pengujian  terhadap koefisien regresi setiap variabel independen dan dengan 

membandingkan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai t tabel 

sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan, atau dengan rumus : 

21

2

r

nrt
−

−
=  
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Keterangan : 

r = koefisiesn korelasi 

n = besarnya sampel 

    (Algifari, 2000:57) 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

6) t hitung < t tabel maka Ho diterima artinya koefisien regresi variabel independen 

(penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa) tidak berbeda dengan nol 

atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (keberhasilan praktik kerja 

industri) 

7) t hitung > t tabel maka Ho ditolak dengan diterimanya Ha yang artinya koefisien 

regresi variabel independen (penguasaan mata diklat produktif dan minat 

siswa) berbeda dengan nol atau berpengaruh terhadap variabel dependen 

(keberhasilan praktik kerja industri) 

3.8.3.2 Uji F atau uji simultan 

Digunakan untuk membuktikan apakah penguasaan mata diklat produktif 

dan minat siswa (variabel independen) mempunyai pengaruh secara simultan 

(bersama) terhadap keberhasilan praktik kerja industri (variabel dependen). 

Rumus yang digunakan (Sudjana, 2003:91) adalah sebagai berikut  

Fdata = 
)1/()(

/)(Re
−− knSJK
kgJK  

JK (Reg) = a1.Σx1y + a2.Σx2y 

JK (S)    = Σy2 − JK(Reg) 

Dimana : 
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JK (Reg) = jumlah kuadrat regresi 

JK (S)  = jumlah kuadrat sisa 

k  = banyaknya prediktor 

n  = ukuran sampel 

Adapun hipotesisnya adalah : 

8) Fhitung < Ftabel maka Ho diterima artinya secara statistik dapat membuktikan 

bahwa penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa tidak berpengaruh 

terhadap keberhasilan praktik kerja industri. 

9) Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan menerima Ha yang artinya secara statistik 

dapat membuktikan bahwa penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa 

berpengaruh terhadap keberhasilan praktik kerja industri. 

3.8.4 Menentukan Koefisien Determinasi (R2) 

   Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat maka perlu koefisien determinasi secara keseluruhan dengan rumus : 

2
22112

y
yxayxaR

Σ
Σ+Σ

=  

Keterangan : 

R2  = koefisien determinasi antara keberhasilan praktik kerja industri dengan  

penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa 

1a      = koefisien variabel penguasaan mata diklat produktif 

2a     = koefisien variabel minat siswa 

yx1Σ = jumlah produk antara penguasaan mata diklat produktif dengan 

keberhasilan praktik kerja industri 
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yx2Σ = jumlah produk antara minat siswa dengan keberhasilan praktik kerja 

industri 

2yΣ   = jumlah kuadrat keberhasilan praktik kerja industri 

         (Hadi, 2000:33) 

Jika R2 yang mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya jika R2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.8.5 Menentukan Koefisien Determinasi Parsial 

   Digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh 

masing-masing prediktor atau secara parsial yaitu mengetahui besarnya 

sumbangan yang diberikan oleh variabel penguasaan mata diklat produktif dan 

minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri. Digunakan rumus 

sebagai berikut : 

a. sumbangan efektif variabel penguasaan mata diklat produktif terhadap 

keberhasilan praktik kerja industri adalah : 

%100% 11
1 ×

Σ
=

totalJK
yxa

xSE  

b. sumbangan efektif variabel minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja 

industri adalah : 

%100% 22
2 ×

Σ
=

totalJK
yxaxSE  

   (Hadi, 2000:46) 
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Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin besar variasi 

sumbangannya terhadap variabel dependen. 

Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka 

pengolahan datanya dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) dengan pengambilan keputusan penerimaan dan penolakan 

hipotesis berdasarkan angka probabilitas sebagai berikut : 

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima sebaliknya jika probabilitas < 0,05 

maka Ho ditolak (Santoso, 2004:357). Melalui program SPSS ini kegiatan 

pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus melibatkan pemakai 

dalam persoalan rumus-rumus statistika yang cukup rumit, karena rumus statistik 

di atas tidak akan terlihat secara langsung. 

3.8.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

3.8.6.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui juga 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik yaitu dengan menggunakan probability plot 

yang membandingkan distribusi komulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka 
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garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogram/grafik normal plotnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2005:110-112) 

3.8.6.2 Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independe saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogal (yaitu variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol). Uji 

multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

(Ghozali, 2005:91-92) 

3.8.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara prediksi variabel 
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terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah disudentized. Apabila dari grafik scatter plot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah 

angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. (Ghozali, 2005:105-107) 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Variabel 

4.1.1.1 Gambaran Penguasaan Mata Diklat Produktif 

Penguasaan mata diklat produktif ditunjukkan dari nilai yang diperoleh 

siswa pada mata diklat produktif yang telah ditempuh dalam rapor. Gambaran 

tingkat penguasaan mata diklat siswa dapat dilihat dari distribusi frekuensi pada 

tabel berikut : 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Penguasaan Mata Diklat Produktif 

Interval nilai Kriteria Frekuensi Persentase
90 – 100  Sangat baik 0 0 
80 – 89 Baik 9 7,6 
70 – 79 Cukup 108 91,5 
60 – 69 Kurang 1 0,8 
50 – 59 Sangat kurang 0 0 
Jumlah  118 100 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penguasaan Mata Diklat Produktif 
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Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, tampak bahwa 91,5% siswa 

memperoleh nilai antara 70–79 dalam kategori cukup, 7,6% dalam kategori baik 

dengan interval nilai 80–89 dan selebihnya 0,8% dalam kategori kurang dengan 

interval nilai 60–69. Jadi rata-rata tingkat penguasaan siswa terhadap mata diklat 

produktif adalah cukup baik. 

 

4.1.1.2 Gambaran Minat Siswa dalam Praktik Kerja Industri 

Minat siswa dalam praktik kerja industri yang dilihat dari lima indikator 

yaitu perasaan, perhatian, konsentrasi, kesadaran dan kemauan di SMK Negeri I 

Slawi tergolong tinggi sebesar 76% dari 118 siswa.  

Dari hasil penelitian tampak kisaran jawaban responden tentang perasaan 

siswa dalam mengikuti praktik kerja industri dalam kriteria tinggi dengan 

persentase 80% yang tersebar dalam sub indikator antara lain pelaksanaan praktik 

kerja industri, bersosialisasi dengan lingkungan kerja, mendapatkan nilai dan 

penyelesaian pekerjaan. Seperti terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Indikator Perasaan  
Sub indikator % Kriteria 

Pelaksanaan praktik 81 Tinggi 
Bersosialisasi di lingkungan 78 Tinggi 
Mendapatkan nilai 79 Tinggi 
Penyelesaian pekerjaan 81 Tinggi 

 

Apabila ditinjau dari indikator perhatian termasuk dalam kategori sangat 

tinggi dengan persentase yang diperoleh 87%. Hal ini menunjukkan sangat 

tingginya perhatian siswa terhadap pelaksanaan prakerin, tempat praktik dan 
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terhadap peraturan yang ada selama prakerin berlangsung. Dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Indikator Perhatian 
Sub indikator % Kriteria 

Perhatian terhadap pelaksanaan praktik 89 Sangat Tinggi 
Perhatian terhadap tempat praktik 84 Sangat Tinggi 
Perhatian terhadap peraturan praktik 86 Sangat Tinggi 

 

Apabila ditinjau dari indikator konsentrasi termasuk dalam kategori 

sangat tinggi dengan persentase yang diperoleh 84%. Hal ini menunjukkan 

tingginya konsentrasi siswa terhadap pelaksanaan prakerin, konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas, waktu penyelesaian tugas dan konsentrasi bimbingan terhadap 

pembimbing lapangan dan guru pembimbing. Dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Indikator Konsentrasi 
Sub indikator % Kriteria 

Konsentrasi terhadap pelaksanaan praktik 80 Tinggi 
Konsentrasi mengerjakan tugas 88 Sangat Tinggi 
Konsentrasi waktu penyelesaian tugas 79 Tinggi 
Konsentrasi bimbingan terhadap pembimbing 
lapangan dan guru pembimbing 

84 Sangat Tinggi 

 

Apabila ditinjau dari indikator kesadaran termasuk dalam kategori sangat 

tinggi dengan persentase yang diperoleh 86%. Hal ini menunjukkan tingginya 

kesadaran siswa dalam mengikuti praktik, terhadap pekerjaan dan kesadaran 

terhadap waktu. Dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran 
Sub indikator % Kriteria 

Kesadaran mengikut praktik 91 Sangat Tinggi 
Kesadaran terhadap pekerjaan 73 Tinggi 
Kesadaran terhadap waktu 92 Sangat Tinggi 
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Apabila ditinjau dari indikator kemauan termasuk dalam kategori tinggi 

dengan persentase yang diperoleh 79%, terbagi dalam sub indikator antara lain 

dalam hal melaksanakan praktik, menyelesaikan pekerjaan, dan mempelajari 

materi. Dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Indikator Kemauan 
Sub indikator % Kriteria 

Kemauan melaksanakan praktik 77 Tinggi 
Keinginan menyelesaikan pekerjaan 88 Sangat Tinggi 
Keinginan mempelajari materi praktik 72 Tinggi  

 

Berdasarkan deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa mempunyai perasaan, perhatian, konsentrasi, kesadaran dan kemauan yang 

tinggi terhadap praktik kerja industri seperti terlihat pada tabel gambar rata-rata 

indikator minat siswa terhadap praktik kerja industri dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rata-rata indikator minat siswa terhadap praktik kerja industri 
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keberhasilan praktik kerja industri dapat dilihat dari distribusi frekuensi pada tabel 

dan gambar berikut : 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Nilai Praktik Kerja Industri  

Interval Nilai Kriteria Frekuensi Persentase 
91 – 100 Sangat baik 12 10,2 
76 – 90 Baik 102 86,4 
60 – 75 Cukup 4 3,4 
40 – 59 Kurang 0 0 
Jumlah  118 100 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Nilai Praktik Kerja Industri 

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, tampak bahwa 86,4% siswa 

memperoleh nilai antara 76–90 dalam kategori baik, 10,2% dalam kategori sangat 

baik dengan interval nilai 91–100 dan selebihnya 3,4% dalam kategori cukup 

dengan interval nilai 60–75. Nilai yang diperoleh oleh sebagian besar siswa 

setelah pelaksanaan praktik kerja industri adalah baik, tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai kurang. Jadi dapat dikatakan bahwa praktik kerja industri yang 

telah dilaksanakan di SMK Negeri I Slawi adalah berhasil. 
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4.1.2 Analisis Statistik 

4.1.2.1 Analisis Regresi Berganda 

Model regresi yang diperoleh untuk menyatakan pengaruh penguasaan 

mata diklat produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri 

dapat dilihat melalui output SPSS sebagai berikut : 

Tabel 13. Hasil Uji Parsial 

Coefficients a

41.262 .323 .224
11.606 .156 .060

.182 .330
3.555 2.072 3.765
.001 .040 .000

.263 .375

.190 .331

.176 .320

.939 .939
1.065 1.065

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficients
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant)
Penguasaan mata

diklat produktif Minat siswa

1
Model

Dependent Variable: Keberhasilan Prakerina. 
 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh koefisien untuk variabel penguasaan 

mata diklat produktif sebesar 0,323, koefisien minat siswa sebesar 0,224 dan 

konstanta sebesar 41,262, sehingga model regresinya dinyatakan : 

^
Y = 41,262 + 0,323X1 + 0,224X2 

Model regresi tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap terjadi kenaikan 

pada penguasaan mata diklat produktif maka akan diikuti kenaikan pada 

keberhasilan praktik kerja industri. Dan setiap terjadi kenaikan pada minat siswa 

akan diikuti pula kenaikan pada keberhasilan praktik kerja industri. 

 

 



 52

4.1.2.2 Uji t atau Uji Parsial 

Kedua variabel penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa secara 

parsial diuji keberartiannya menggunakan uji t dengan rumus t (halaman 40) atau 

dengan menggunakan perhitungan program SPSS akan diperoleh dalam tabel 13, 

maka didapat untuk penguasaan mata diklat produktif diperoleh thitung sebesar 

2,072 dengan probabilitas 0,040 < 0,05 yang berarti Ho berbeda dengan nol 

artinya ada pengaruh yang signifikan penguasaan mata diklat produktif terhadap 

keberhasilan praktik kerja industri. Sedangkan untuk variabel minat siswa (X2) 

dalam praktik kerja industri diperoleh thitung sebesar 3,765 dengan probabilitas 

0,000 < 0,05 yang berarti secara nyata minat siswa berpengaruh terhadap 

keberhasilan praktik kerja industri. 

Ditinjau dari korelasi parsial dalam tabel 13 untuk penguasaan mata diklat 

produktif sebesar 0,190 sehingga besarnya sumbangan yang diberikan adalah 

3,61%. Sedangkan korelasi parsial minat siswa yaitu 0,331 sehingga besarnya 

sumbangan yang diberikan adalah 10,97%. Dari nilai koefisien parsial tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan praktik kerja industri lebih banyak dipengaruhi 

oleh minat siswa dalam mengikuti praktik kerja industri kemudian diikuti oleh 

penguasaan siswa terhadap mata diklat produktif. 

 

4.1.2.3 Uji F atau Uji Simultan 

Secara simultan kedua variabel penguasaan mata diklat produktif dan 

minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri diuji keberartiannya 
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dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan dengan program SPSS tampak 

pada tabel 14 sebagai berikut : 

Tabel 14. Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji simultan diperoleh Fhitung 11,883 dengan probabilitas 0,000 

< 0,05 yang berarti secara nyata ada pengaruh yang signifikan antara penguasaan 

mata diklat produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri. 

Artinya bahwa penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa ini mempunyai 

pengaruh yang sangat berarti bagi keberhasilan praktik kerja industri.   

Berdasarkan hasil analisis dari tabel diatas dapat diperoleh R square 

sebesar 0,171 yang berarti pengaruh penguasaan mata diklat produktif dan minat 

siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri secara simultan termasuk lemah 

karena R square kurang dari 1 (satu) yaitu sebesar 17,1% selebihnya 82,9% 

karena ada variabel lain diluar model regresi ini. 

 

 

 

Model Summary b
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 54

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas data dapat dilihat dari grafik output SPSS sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Uji Normalitas Data 

Berdasarkan grafik diatas sebaran titik mengikuti garis diagonalnya yang 

berarti data tersebut terdistribusi normal. 

 

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF. Menurut Imam Ghozali 

(2005:92), menyatakan bahwa nilai VIF > 10 menunjukkan adanya 

multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 13 

tampak bahwa nilai VIF sebesar 1,065 < 10, sehingga asumsi terjadi 

multikolonieritas ditolak. 
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4.1.3.3 Uji Heteroskedasitisitas 

Imam Ghozali (2005:105) menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot nilai 

prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residual SRESID, apabila hasilnya 

tidak membentuk pola yang tidak teratur dan menyebar diatas dan dibawah angka 

0 sumbu Y, maka data tidak mengandung heteroskedastisitas. Berikut hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis tersebut tampak bahwa titik menyebar diatas 

dan dibawah angka nol, yang berarti asumsi adanya heteroskedastisitas ditolak 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima secara 

signifikan, yang ditunjukkan dari pembuktian hipotesis melalui analisis statistik 

secara parsial maupun secara simultan. 
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4.2.1 Pengaruh Penguasaan Mata Diklat Produktif dan Minat Siswa 

terhadap Keberhasilan Praktik Kerja Industri 

Semakin tinggi tingkat penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa 

maka akan semakin tinggi pula keberhasilan praktik kerja industri. Ini berarti 

dalam melaksanakan praktik kerja industri siswa sudah menguasai mata diklat 

produktif dan keinginan yang tinggi untuk mengikuti praktik kerja industri. 

Sebagian besar siswa yang melaksanakan praktik kerja industri di instansi 

pemerintah/swasta, unit pelayanan jasa, BUMN maupun BUMD dengan akuntansi 

yang telah ditempuh seperti pelayanan prima, membuka usaha kecil, siklus 

akuntansi, mengetik, surat niaga dan kearsipan, akuntansi keuangan dan akuntansi 

perbankan harus dikuasai oleh siswa sebelum melaksanakan praktik kerja industri, 

sebab secara langsung kemampuan siswa terhadap mata diklat produktif  tersebut 

digunakan di tempat praktik 

Keinginan atau minat siswa dalam mengikuti praktik kerja industri yang 

terdiri dari perasaan senang, perhatian konsentrasi, kesadaran dan kemauan dalam 

praktik kerja industri juga harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Karena minat 

siswa dalam praktik kerja industri mempunyai kategori yang tinggi 76% dari 

jumlah responden sehingga bisa mempengaruhi siswa dalam melaksanakan tugas 

di tempat praktik. Dengan demikian keberhasilan praktik kerja industri 

dipengaruhi oleh penguasaan mata diklat produktif dan minat siswa baik di 

sekolah maupun di tempat praktik kerja. 

Besarnya pengaruh secara simultan rendah yaitu 17,1%. Hal ini karena 

tidak sesuainya tempat praktik siswa dengan bidang keahlian mereka sehingga 
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tugas-tugas yang diberikan oleh pihak DU/DI kepada siswapun tidak sesuai 

dengan keahlian yang mereka tekuni. Walaupun penguasaan siswa terhadap mata 

diklat produktif sudah cukup baik tetapi karena tugas yang diberikan tidak sesuai 

dengan keahlian siswa maka penguasaan terhadap mata diklat produktif tidak 

digunakan dan minat siswa untuk mengerjakan tugas tersebut pun berkurang.  

 

4.2.2 Pengaruh Penguasaan Mata Diklat Produktif  terhadap Keberhasilan 

Praktik Kerja Industri 

Hipotesis diterima yaitu penguasaan mata diklat produktif berpengaruh 

terhadap keberhasilan praktik kerja industri. Sehingga semakin tinggi tingkat 

penguasaan mata diklat produktif yang tercermin dalam nilai rapor maka akan 

semakin tinggi pula tingkat keberhasilan praktik kerja industri yang berupa nilai 

praktik pada sertifikat. Hal ini terlihat pada tingkat penguasaan siswa terhadap 

mata diklat produktif yaitu cukup, 91,5% dari 118 siswa memperoleh nilai antara 

70-79 yang berarti bahwa siswa cukup menguasai mata diklat produktif yang telah 

ditempuh di sekolah. Sedangkan koefisien variabel ini sebesar 2,072 dengan 

sumbangan parsial sebesar 3,61%. Rendahnya sumbangan yang diberikan ini 

karena pada saat praktik kerja industri berlangsung siswa mengerjakan tugas yang 

tidak sesuai dengan bidang keahlian mereka. Idealnya pihak DU/DI memberikan 

tugas sesuai dengan bidang keahlian mereka, selain itu sekolah juga harus mampu 

membekali siswa secara teori maupun materi pendukung lainnya, dimana 

diharapkan setiap siswa mampu secara maksimal menguasainya. Sehingga 

tingginya penguasaan siswa terhadap mata diklat produktif mampu membekali 
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siswa saat praktik kerja industri di dunia usaha/industri dengan memanfaatkan 

teori yang telah diterima di bangku sekolah, hal ini sejalan dengan penelitian 

Yuniati (2004) teori mengandalkan praktik dan praktik berlandaskan teori. 

Dengan keadaan tersebut maka para siswa tidak mengalami kesulitan yang berat 

dalam melaksanakan praktik kerja industri. 

 

4.2.3 Pengaruh Minat Siswa terhadap Keberhasilan Praktik Kerja Industri 

Hipotesis diterima yaitu minat siswa berpengaruh terhadap keberhasilan 

praktik kerja industri, sehingga semakin tinggi minat siswa dalam praktik kerja 

industri maka akan semakin tinggi keberhasilan praktik kerja industri. Hal ini 

terbukti bahwa siswa SMK N I Slawi memiliki minat dalam praktik kerja industri 

yang tinggi terbukti dengan tingkat persentase 76% dari 118 siswa yang ada, dan 

diperoleh koefisien dari variabel ini sebesar 3,765 dengan sumbangan parsial 

sebesar 10,97%. Ini  berarti minat siswa dalam praktik kerja industri yang berupa 

perasaan senang, perhatian, konsentrasi, kesadaran dan kemauan merupakan 

faktor yang paling utama dalam keberhasilan praktik kerja industri. Siswa akan 

melaksanakan suatu kegiatan dalam hal ini praktik kerja industri dengan baik 

apabila ia mempunyai minat atau keinginan dari dalam diri siswa itu sendiri 

(Loekmono, 1994:63). 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara penguasaan mata diklat produktif dan 

minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri baik secara 

simultan maupun parsial. Secara simultan ditunjukkan dari hasil analisis 

regresi dengan Fhitung sebesar 11,883 dengan probabilitas 0,000 < 0,05. 

Sedangkan secara parsial ditunjukkan thitung untuk variabel penguasaan 

mata diklat produktif sebesar 2,072 dengan probabilitas 0,040 < 0,05 serta 

thitung untuk variabel minat siswa dalam praktik kerja industri sebesar 3,765 

dengan probabilitas 0,000 < 0,05.  

2. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel penguasaan mata diklat 

produktif dan minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri 

secara simultan sebesar 17,1% selebihnya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar kajian penelitian ini. Secara parsial besarnya kontribusi 

yang diberikan oleh variabel penguasaan mata diklat produktif terhadap 

keberhasilan praktik kerja industri sebesar 3,61% sedangkan pengaruh 

minat siswa terhadap keberhasilan praktik kerja industri sebesar sebesar 

10,97%. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Siswa diharapkan lebih mempersiapkan dan mengikuti pembelajaran di 

sekolah dengan lebih baik agar tidak terjadi kesenjangan antara teori dan 

praktik di tempat praktik 

2. Pihak sekolah hendaknya menjalin kerjasama yang baik dengan pihak 

dunia industri sebagai tempat praktik maupun sebagai narasumber dalam 

pembelajaran di sekolah, sehingga pada saat mengikuti praktik siswa lebih 

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat praktik. 

3. Guru untuk lebih memberikan pengarahan kepada siswa tentang 

pentingnya praktik kerja industri bukan semata karena salah satu syarat 

kelulusan, namun lebih menekankan pada segi manfaat bagi siswa, 

sehingga siswa dapat meningkatkan minat mengikuti praktik industri 

dengan baik.  

4. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema serupa disarankan untuk 

mengolah data lebih variatif sehingga kontribusi yang diberikan lebih baik. 
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Kisi-Kisi Instrumen Angket 

Variabel Indikator Sub Indikator No. Soal 

Perasaan 

senang 

- Pelaksanaan prakerin 

- Bersosialisasi di lingkungan kerja 

- Mendapatkan nilai 

- Penyelesaian pekerjaan 

1, 2 

3, 4  

5 

6 

Perhatian - Pelaksanaan prakerin 

- Perhatian terhadap tempat praktik 

- Perhatian terhadap peraturan 

praktik 

7, 8, 9 

10, 11 

 

12 

Konsentrasi - Konsentrasi pelaksanaan prakerin  

- Konsentrasi mengerjakan tugas  

- Konsentrasi waktu penyelesaian 

tugas 

- Konsentrasi bimbingan terhadap 

pembimbing lapangan dan guru 

pembimbing 

13 

14, 15 

 

16 

 

 

17, 18 

Kesadaran - Kesadaran mengikuti praktik 

- Kesadaran terhadap pekerjaan 

- Kesadaran terhadap waktu 

19, 20 

21, 22 

23, 24 

Minat siswa 

terhadap 

praktik kerja 

industri 

Kemauan - Kemauan melaksanakan praktik 

- Keinginan menyelesaikan 

pekerjaan 

- Keinginan mempelajari materi 

praktik 

25, 26 

 

27, 28 

 

29, 30 

 

Lampiran 1 
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INSTRUMEN ANGKET 

 

A. Pengantar Angket 

Bersama ini saya mohon bantuan kepada anda untuk mengisi angket 

yang terlampir dalam surat pengantar ini untuk melengkapi penelitian saya 

dalam rangka menyusun skripsi dengan judul : 

PENGARUH PENGUASAAN MATA DIKLAT PRODUKTIF DAN MINAT 

SISWA TERHADAP KEBERHASILAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  

DI SMK NEGERI I SLAWI 

Setiap jawaban yang anda berikan akan bermanfaat bagi saya dalam 

penelitian ini. Saya merahasiakan jawaban angket ini demi lancarnya 

penelitian saya, oleh karena jawaban angket ini bersifat pribadi dan tertutup. 

Atas partisipasi anda, saya mengucapkan banyak terima kasih yang 

telah meluangkan waktu untuk mengisi angket tersebut dengan ikhlas dan 

jujur. 

 

        Penyusun, 

 

 

        Annisa Safitri 

        NIM 3301402034 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 
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Petunjuk Pengisian Angket  

 

1. Isilah data identitas anda pada lembar jawaban yang telah disediakan 

2. Anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disediakan 

3. Anda diminta memberikan jawaban atau tanggapan secara jujur sesuai 

dengan dorongan atau kebutuhan pribadi 

4. Jawaban atau tanggapan anda berikan dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu alternatif jawaban atau tanggapan yang paling 

cocok dengan dorongan pribadi anda 

5. Jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan tidak akan menimbulkan 

sesuatu yang merugikan anda baik pada saat sekarang maupun waktu 

yang akan datang 

6. Terima kasih, selamat mengerjakan semoga sukses 

DATA IDENTITAS 

 

Nama    : 

Kelas    : 

No. Absen   : 

Perusahaan Tempat Praktik : 

Nilai Pada Saat Praktik : 

 

“Selamat Mengerjakan” 
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1. Bagaimana perasaan anda dalam melaksanakan prakerin di tempat praktik ? 

a. Senang karena banyak hal baru yang didapat baik pengalaman maupun 

teman 

b. Senang karena karena mendapat banyak pengalaman 

c. Membosankan karena hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu saja 

d. Biasa-biasa saja  

2. Bagaimana perasaan anda selama di tempat praktik ? 

a. Senang karena mendapat banyak pengalaman kerja, bisa bekerja sama 

dengan pegawai lain dan mendapat teman baru 

b. Senang karena mendapat banyak pengalaman kerja dan bisa bekerja sama 

dengan pegawai lain 

c. Senang karena bisa bekerja sama dengan pegawai lain dan mendapat 

teman baru 

d. Senang karena mendapat banyak pengalaman kerja 

3. Bagaimana perasaan anda melaksanakan prakerin dengan orang yang belum 

pernah dikenal sebelumnya ? 

a. Senang karena bisa belajar bersosialisasi dengan lingkungan kerja, bisa 

mengenal karakter orang lain dalam bekerja dan mendapat teman baru 

b. Senang karena bisa belajar bersosialisasi dengan lingkungan kerja dan bisa 

mengenal karakter orang lain dalam bekerja 

c. Senang karena bisa belajar bersosialisasi dengan lingkungan kerja dan 

mendapat teman baru 

d. Senang karena bisa belajar bersosialisasi dengan lingkungan kerja 

4. Bagaimana kesan anda terhadap para pegawai di tempat praktik ? 

a. Baik sekali karena membantu pelaksanaan prakerin, sudah kenal 

sebelumnya dan sering ngobrol tentang berbagai hal 
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b. Baik karena membantu pelaksanaan prakerin dan ngobrol tentang berbagai 

hal 

c. Cukup baik karena sering ngobrol tentang berbagai hal 

d. Tidak baik karena tidak pernah berkomunikasi (ngobrol) 

5. Bagaimana perasaan anda ketika mendapat nilai prakerin yang jelek ? 

a. Sedih karena tidak sesuai dengan kenyataan selama prakerin 

b. Kecewa karena tidak sesuai dengan kenyataan selama prakerin  

c. Pasrah saja karena memang sesuai dengan kenyataan selama prakerin 

d. Biasa-biasa saja 

6. Bagaimana perasaan anda ketika harus memperbaiki pekerjaan anda yang 

salah ? 

a. Senang karena memang pekerjaan tersebut memang harus diperbaiki 

b. Biasa-biasa saja 

c. Pasrah saja karena perintah dari instruktur (pembimbing lapangan) 

d. Menjengkelkan karena harus mengerjakan pekerjaan tersebut berulang-

ulang 

7. Apakah manfaat yang anda dapat setelah melaksanakan prakerin ? 

a. Mendapat pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia kerja, menambah 

pengalaman kerja, sangat mendukung ketrampilan anda dan mendapat 

teman baru  

b. Menambah pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia kerja, menambah 

pengalaman kerja dan sangat mendukung ketrampilan anda 

c. Menambah pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia kerja dan 

menambah pengalaman kerja 

d. Menambah pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia kerja 
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8. Dengan manfaat yang telah anda peroleh tersebut, perlukah prakerin 

dilaksanakan secara berkelanjutan ? 

a. Perlu sekali, karena sesuai dengan visi dan misi sekolah, sebagai bekal 

siswa nanti dalam mencari pekerjaan, memperkenalkan sekolah pada 

pihak industri. 

b. Perlu, karena sesuai dengan visi dan misi sekolah dan sebagai bekal siswa 

nanti dalam mencari pekerjaan.  

c. Perlu, karena sesuai dengan visi dan misi sekolah 

d. Tidak perlu, karena membuang waktu belajar siswa 

9. Bagaimana pendapat anda tentang kegiatan-kegiatan yang anda lakukan di 

tempat praktik ? 

a. Penting karena prakerin sebagai dasar (bekal) untuk dapat bekerja 

sesungguhnya 

b. Sangat dibutuhkan karena didalamnya diajarkan cara bekerja 

c. Sama saja dengan kegiatan praktik lainnya 

d. Tidak penting karena membuang waktu belajar siswa 

10. Apa yang anda lakukan terhadap peralatan yang telah dipakai untuk bekerja ? 

a. Merapikan dan mengembalikan kembali ke tempat semula tanpa 

diperintah. 

b. Merapikan kembali seperti semula 

c. Merapikan dan mengembalikan kembali ke tempat semula karena 

diperintah oleh pegawai lain 

d. Membiarkan begitu saja karena ada cleaning service 

11. Bagaimana pendapat anda terhadap tempat praktik selama prakerin 

berlangsung ? 
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a. Tertarik karena sesuai dengan bidang keahlian anda dan karena diminati 

oleh banyak orang 

b. Tertarik karena sesuai dengan bidang keahlian anda 

c. Tidak tertarik karena tidak sesuai dengan bidang keahlian anda dan sulit 

dikerjakan 

d. Tidak tertarik karena bidang usaha tersebut sulit dikerjakan 

12. Bagaimana sikap anda terhadap peraturan-peraturan yang ada pada prakerin ? 

a. Selalu mendukung dan mentaati dengan penuh kesadaran 

b. Mentaati dengan penuh kesadaran 

c. Mentaati tetapi seperlunya saja 

d. Tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada 

13. Selama prakerin berlangsung, apakah anda berkonsentrasi penuh pada 

praktik? 

a. Ya, karena sudah menjadi cita-cita mengikuti praktik, sebagai pengalaman 

kerja, mendapat pengetahuan baru dan berusaha mendapat nilai yang 

memuaskan 

b. Ya, karena sudah menjadi cita-cita mengikuti praktik, sebagai pengalaman 

kerja dan mendapat pengetahuan baru 

c. Ya, karena sudah menjadi cita-cita mengikuti praktik dan sebagai 

pengalaman kerja 

d. Ya, karena sudah menjadi cita-cita mengikuti praktik 

14. Apakah yang anda lakukan jika mendapat kesulitan dalam mengerjakan 

pekerjaan? 

a. Tetap dikerjakan karena kesulitan tersebut merupakan tantangan bagi anda 

dan jika masih mendapat kesulitan maka menanyakan kepada pegawai lain 

bagaimana cara mengerjakannya 
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b. Tetap dikerjakan dengan bersemangat karena kesulitan tersebut merupakan 

tantangan bagi anda 

c. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada teman lain  

d. Tidak dikerjakan karena sulit 

15. Bagaimana perasaan anda jika mendapat kesulitan dalam mengerjakan 

pekerjaan ? 

a. Senang karena menjadi tantangan bagi anda dan berusaha untuk 

mengerjakannya sendiri 

b. Senang karena menjadi tantangan bagi anda 

c. Menggerutu karena pekerjaan tersebut sulit untuk dikerjakan 

d. Biasa saja karena sudah menjadi rutinitas 

16. Bagaimana sikap anda dalam menyelesaikan pekerjaan ? 

a. Diselesaikan tepat waktu tanpa ada kesalahan 

b. Diselesaikan tepat waktu walaupun ada beberapa kesalahan 

c. Diselesaikan tidak tepat waktu walaupun tanpa ada kesalahan 

d. Diselesaikan tidak tepat waktu dengan beberapa kesalahan 

17. Berapa kali guru pembimbing datang ke tempat praktik ? 

a. Lebih dari 4 kali selama prakerin 

b. 3 – 4 kali selama prakerin 

c. 1 – 2 kali selama prakerin 

d. Tidak pernah datang selama prakerin 

18. Bagaimana sikap anda terhadap pembimbing lapangan (instruktur) ? 

a. Baik karena selalu membantu saat terjadi kesulitan, selalu memperhatikan 

anda di tempat praktik 

b. Baik karena selalu membantu saat terjadi kesulitan 

c. Baik karena selalu memperhatikan di tempat praktik 
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d. Tidak baik karena tidak pernah memperhatikan anda di tempat praktik 

19. Bagaimana sikap anda dalam menanggapi kenyataan ada beberapa lulusan 

SMK yang belum diterima bekerja ? 

a. Menambah semangat juang untuk mengikuti prakerin 

b. Biasa-biasa saja 

c. Pasrah karena memang mencari pekerjaan itu sulit 

d. Mengurangi semangat juang untuk mengikuti prakerin 

20. Bagaimana caranya anda meninggalkan tempat praktik ? 

a. Ijin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

b. Ijin kepada teman satu kelompok 

c. Ijin kepada teman bukan satu kelompok 

d. Tidak meninggalkan ijin (bolos) 

21. Apa tujuan anda melakukan pekerjaan dalam prakerin ? 

a. Melaksanakan program sekolah, mendapat pengalaman kerja, mendapat 

nilai lebih dan mendapat pujian dari pembimbing lapangan 

b. Melaksanakan program sekolah, mendapat pengalaman kerja dan 

mendapat nilai lebih 

c. Melaksanakan program sekolah dan mendapat pengalaman kerja  

d. Melaksanakan program sekolah  

22. Bagaimana sikap anda jika menemui masalah dalam pekerjaan ? 

a. Menyelesaikan masalah tersebut sendiri 

b. Menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan teman lain 

c. Menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan pembimbing lapangan 

d. Menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan pegawai lain 

23. Bagaimana anda datang ke tempat praktik ? 

a. 15 menit sebelum praktik dimulai 
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b. 10 menit sebelum praktik dimulai 

c. 5 menit sebelum praktik dimulai 

d. Sering terlambat ke tempat praktik 

24. Bagaimana perasaan anda jika pekerjaan anda belum selesai ? 

a. Resah/tidak tenang 

b. Tenang karena masih ada hari besok dan ada teman lain yang mau 

membantu 

c. Tenang karena masih ada hari besok 

d. Biasa-biasa saja 

25. Apa yang anda lakukan ketika ada waktu luang ? 

a. Membaca buku yang berkaitan dengan praktik 

b. Membaca buku yang tidak berkaitan dengan praktik 

c. Ngobrol dengan teman satu kelompok  

d. Meninggalkan tempat praktik (bolos) 

26. Menurut pendapat anda apakah yang menjadi tujuan anda dalam 

melaksanakan praktik di tempat praktik ? 

a. Agar lebih paham tentang cara bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya 

b. Ingin mendapat nilai yang lebih baik dibanding teman lain 

c. Ingin mendapat teman baru selain dari satu sekolah 

d. Hanya ingin tahu saja bagaimana bekerja 

27. Bagaimana sikap anda jika belum paham tentang pekerjaan yang anda 

lakukan? 

a. Menanyakan ke pembimbing lapangan sendiri 

b. Menanyakan ke pembimbing lapangan bersama teman lain satu kelompok 

c. Menanyakan kepada pegawai lain 

d. Tetap dikerjakan sendiri 
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28. Bagaimana sikap anda bila diberi tugas kelompok ? 

a. Menyelesaikan tugas tersebut bersama-sama dengan kemauan sendiri 

b. Menyelesaikan tugas tersebut bersama-sama karena diperintah oleh teman 

lain satu kelompok 

c. Menyelesaikan tugas tersebut sendiri 

d. Tidak ikut menyelesaikan tugas tersebut karena mengandalkan teman lain  

29. Pada saat kegiatan prakerin berlangsung bagaimana sikap anda terhadap 

materi yang telah didapat dari sekolah ? 

a. Memahami materi dari sekolah kemudian diaplikasikan dalam prakerin 

b. Memahami materi dari sekolah tetapi tidak diaplikasikan dalam prakerin 

c. Hanya memahami materi dari sekolah saja 

d. Tidak memahami materi dari sekolah sehingga pelaksanaan prakerin 

terhambat 

30. Pada saat prakerin berlangsung, apakah yang anda lakukan sebelum anda 

mulai mengerjakan pekerjaan ?  

a. Mempelajari materi yang akan dipraktikkan 

b. Mempelajari materi praktik saat akan penilaian saja 

c. Mempelajari materi karena diperintah oleh pembimbing lapangan 

d. Tidak mempersiapkan apa-apa 
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Regression 
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Model Summaryb
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Coefficientsa
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Scatterplot

Dependent Variable: Keberhasilan Prakerin

Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2-3-4

R
eg

re
ss

io
n 

S
tu

de
nt

iz
ed

 R
es

id
ua

l

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

 
 
 
 


	BAGIAN_AWAL.DOC
	BAB_I.DOC
	BAB_II.DOC
	BAB_III.DOC
	BAB_IV.DOC
	BAB_V.DOC
	DAFTAR_PUSTAKA.DOC
	LAMPIRAN.DOC

