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 ABSTRAK 
 

 

Wijayaningsih, Ratih. 2013. ”Perbedaan Kualitas Kerja Siswa Program 

Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi”. Skripsi, PKK S1 

Konsentrasi Tata Busana, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dra. Erna Setyowati, M.Pd 

dan Dosen Pembimbing II Dra. Widowati, M.Pd 

 

Kata Kunci : Bisnis Center, Unit Produksi Busana, Kualitas Kerja Siswa. 

 

Siswa Program Keahlian Tata Busana melaksanakan praktik kerja di 

Bisnis Center dan Unit Produksi untuk dapat meningkatkan kualitas kerjanya yang 

merupakan modal bagi keberhasilan dalam bekerja. Khususnya untuk praktik 

kerja dibutuhkan pihak pengurus yang mengusai Bisnis Center dan Unit Produksi 

agar dapat membantu meningkatkan kualitas kerja siswa, tidak terkecuali untuk 

siswa Program Keahlian Tata Busana. Siswa Program Keahlian Tata Busana 

harus mampu melaksanakan praktik kerja dengan pengetahuan dan keterampilan 

melalui kompetensi keahliannya, sehingga praktik kerja dapat berlangsung secara 

terprogram dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui kualitas kerja 

siswa Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana 

SMK Negeri 1 Pekalongan; (2) Mengetahui perbedaan kualitas kerja siswa 

Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK 

Negeri 1 Pekalongan. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa Program Keahlian Tata 

Busana Kelas XI SMK Negeri 1 Pekalongan sejumlah 81 yang melaksanakan 

praktik kerja di Bisnis Center dan 6 siswa di Unit Produksi Busana. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan total sampling. Pengumpulan data 

menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif persentase dan chi square untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan kualitas kerja siswa program keahlian Tata Busana di Bisnis 

Center dan Unit Produksi Busana. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja siswa di Bisnis Center 

sebesar 79% termasuk dalam kategori baik dan kualitas kerja siswa di Unit 

Produksi sebesar 91% termasuk dalam kategori sangat baik. Ada perbedaan 

kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit 

Produksi Busana dengan p value sebesar 0,002. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah (1) kualitas kerja siswa Program 

Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dinyatakan baik sedangkan di Unit 

Produksi dinyatakan sangat baik; dan (2) ada perbedaan kualitas kerja siswa 

Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 

Pekalongan dalam praktik kerja. Saran yang dapat diberikan untuk program Unit 

usaha SMK Negeri 1 Pekalongan, seyogyanya menyelenggarakan praktik kerja 

untuk membina semua siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI, agar siswa 

Program Keahlian Tata Busana lebih Produktif. 
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PRAKATA 

 

 Sekolah Menengah Kejuruan termasuk SMK Bidang Tata Busana 

memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja 

mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Agar proses 

pembelajaran di SMK mampu melahirkan lulusan yang memiliki perilaku 

wirausaha, maka perlu dikembangkan model pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan sikap dan perilaku wirausaha, diantaranya melalui peningkatan 

peran siswa dalam mengembangkan Bisnis Center dan Unit Produksi yang ada. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kerja siswa Program 

Keahlian Tata Busana Kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK 

Negeri Pekalongan dan untuk mengetahui adakah perbedaan kualitas kerja siswa 

Program Keahlian Tata Busana Kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK 

Negeri 1 Pekalongan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan judul 

“Perbedaan Kualitas Kerja Siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI di 

Binsi Center dan Unit Produksi.” 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia tergantung dari 

kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM sebagai aset bangsa wajib 

dikembangkan dan dioptimalkan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. 

Di Indonesia memiliki jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Keduanya memiliki karakteristik dan arah tujuan yang berbeda dalam 

merencanakan tujuan selama pendidikan yang hendak dicapai.  

  Sejalan dengan visi, misi dan tujuannya, SMK termasuk SMK Bidang 

Tata Busana memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, 

baik bekerja mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. 

Agar proses pembelajaran di SMK mampu melahirkan lulusan yang memiliki 

perilaku wirausaha, maka perlu dikembangkan model pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan sikap dan perilaku wirausaha, diantaranya melalui peningkatan 

peran siswa dalam mengembangkan Bisnis Center dan Unit Produksi yang ada. 

 SMK mempersiapkan anak didiknya menjadi tenaga kerja ketika lulus 

nanti, tetapi tidak semua lulusan SMK tersebut benar-benar berkualitas dan 

mampu bersaing di dunia kerja. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang 

berkualitas, kemampuan produktif atau praktikum mereka belum tentu cukup 

untuk memasuki dunia kerja. Hal ini dikarenakan kemampuan siswa dalam 
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memahami suatu pelajaran berbeda-beda, sehingga ada beberapa siswa yang 

sudah memenuhi syarat penguasaan atau pemahaman tentang praktik kerja ada 

pula yang belum bisa memahami secara keseluruhan pelajaran praktikum. 

Kualitas kerja siswa dalam penelitian ini adalah kualitas kerja siswa kelas XI 

Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK 

Negeri 1 Pekalongan. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, SMK 

Negeri 1 Pekalongan telah mempersiapkan anak didiknya sedemikian rupa salah 

satunya melalui praktik kerja di Unit Produksi dan Bisnis Center. 

 Unit Produksi dan Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan adalah salah 

satu program yang dibuat untuk menyalurkan minat dan bakat siswa kelas XI 

Program Keahlian Tata Busana dalam membuat sebuah karya yang bernilai jual. 

Selain untuk menyalurkan minat dan bakat, Unit Produksi dan Bisnis Center juga 

di buat sebagai tempat untuk melaksanakan praktek kewirausahaan. Tidak semua 

SMK memiliki Unit Produksi dan Bisnis Center, dan tidak semua Unit Produksi 

dan Bisnis Center SMK mampu berjalan dengan baik dan dimanfaatkan secara 

maksimal dengan melibatkan peserta didik di dalam pengelolaannya.  

 SMK Negeri 1 Pekalongan memiliki Unit Produksi dan Bisnis Center yang 

cukup maju karena selalu ada produk yang dijual atau dihasilkan oleh kegiatan 

Unit Produksi dan Bisnis Center. Yang paling menonjol dari kegiatan Bisnis 

Center di SMK Negeri 1 Pekalongan adalah usaha konveksi pembuatan seragam. 

Usaha taylor (jasa pembuatan busana) milik Unit Produksi Busana di SMK 

Negeri 1 Pekalongan dapat dikatakan juga tidak pernah sepi order setiap 

minggunya. Tidak hanya pesanan di lingkungan SMK Negeri 1 Pekalongan saja 
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bahkan pesanan dari luar sekolah pun juga menjahitkan busana di Unit Produksi 

SMK Negeri 1 Pekalongan.  

 Hal lain yang mendasari peneliti menentukan subyek penelitian di SMK 

Negeri 1 Pekalongan karena di sekolah tersebut terdapat dua unit usaha Busana 

yang sama-sama di gunakan oleh siswa Kelas XI Program Keahlian Tata Busana 

untuk melaksanakan praktik kerja tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. 

Pelaksanaan program Bisnis Center dilaksanakan setiap hari, kecuali hari libur. 

Siswa melaksanakan praktik kerja di Bisnis Center sesuai jadwal yang telah 

ditentukan oleh pihak pengurus Bisnis Center. Siswa yang mendapatkan jadwal 

praktik kerja di Bisnis Center tidak mengikuti pembelajaran di kelas, hal ini 

karena siswa melaksanakan praktik kerja sesuai jam pelajaran. Sedangkan 

pelaksanaan di Unit Produksi dilaksanakan pada saat siswa melaksanakan Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) selama tiga bulan. Dua unit usaha tersebut yaitu Bisnis 

Center dan Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” digunakan oleh siswa kelas 

XI Busana 1, XI Busana 2, dan XI Busana 3 yang berjumlah 87 siswa. Proses 

pengawasan praktik kerja oleh 7 orang pengurus di Bisnis Center dan 3 orang 

pengurus di unit produksi SMK Negeri 1 Pekalongan menjadikan proses praktik 

kerja belum maksimal. Padahal siswa SMK membutuhkan porsi lebih, dalam 

proses pengawasan praktik kerja untuk menunjang kualitas kerja siswa kedepan.  

 Peneliti memilih kelas XI Program Keahlian Tata Busana, karena siswa 

kelas XI Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 1 Pekalongan yang 

melaksanakan praktik kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana. Dalam hal 

ini, semua siswa kelas XI Program Keahlian Tata Busana melaksanakan praktik 
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kerja di Bisnis Center, tetapi hanya siswa tertentu saja yaitu siswa yang 

berprestasi dalam mata pelajaran produktif atau praktikum yang melaksanakan 

praktik kerja di Unit Produksi Busana karena siswa juga dipersiapkan untuk 

mengikuti Lomba Keterampilan Siswa (LKS). Oleh karena itu diadakan penelitian 

“Perbedaan Kualitas Kerja Siswa Program Keahlian Tata Busana Di 

Bisnis Center dan Unit Produksi Busana”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

diajukan sebagai berikut :  

1.2.1 Bagaimana kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI 

di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri Pekalongan? 

1.2.2 Adakah perbedaan kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana 

Kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1   Mengetahui kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI 

di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri Pekalongan? 

1.3.2 Mengetahui adakah perbedaan kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata 

Busana Kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1.4.1 Bagi pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), informasi ini nantinya 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan siswa Program 

Keahlian Tata Busana. 

1.4.2 Bagi pihak pengelola Bisnis Center dan Unit Produksi, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk meningkatkan kualitas kerja 

siswa Program Keahlian Tata Busana dalam menjalankan tugas praktik kerja di 

Bisnis Center dan Unit Produksi Busana. 

1.4.3 Bagi pihak akademisi UNNES yaitu peneliti khususnya, penelitian ini 

merupakan wahana pelatihan pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

penelitian. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Perbedaan 

 Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 104) 

kata “perbedaan” berasal dari kata “beda” yang berarti “selisih” atau tidak sama. 

Sedangkan menurut Adi (2001: 79), ”perbedaan adalah sesuatu yang membuat 

berlainan (tidak sama) antara dua hal”. Dari pendapat diatas, dapat dijelaskan 

bahwa perbedaan adalah sesuatu hal atau cara yang berlainan (tidak sama). 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan kualitas kerja siswa Kelas XI 

Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK 

Negeri 1 Pekalongan. 
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1.5.2 Kualitas Kerja Siswa 

 Vincent Gaspersz (2002: 4) menyatakan bahwa,”kualitas adalah sesuatu 

yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.” Kualitas menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 532), kualitas dapat berarti: 1). tingkat 

baik buruknya sesuatu; kadar, 2). derajat atau taraf. 

 Menurut Panji Anoraga (2009: 11) pengertian kerja dijelaskan sebagai 

berikut:  

 Kerja merupakan  sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan 

itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan 

seringkali tidak  disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena 

ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa 

aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu 

keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. 

 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian kualitas menurut Vincent 

Gaspersz (2002: 4) dan kerja menurut Panji Anoraga (2009: 11) diatas maka 

pengertian kualitas kerja siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

baik buruknya pekerjaan siswa kelas XI Program Keahlian Tata Busana dalam 

berkembang dan berubah untuk mendapatkan sesuatu yang hendak dicapainya di 

praktik kerja Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan.  

1.5.3 Program Keahlian Tata Busana 

 Menurut Surat Dirjen Mendiknas Nomor: 2873/C5.3/MN/2008 tentang 

Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, menjelaskan bahwa 

“Program Studi Keahlian adalah jurusan dalam suatu Bidang Studi Keahlian”. 

 Mengacu pada Surat Dirjen Mendiknas Nomor: 2873/C5.3/MN/2008 

tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, dalam penelitian ini 

yang dimaksud Program Keahlian Tata Busana dalah spesialisasi dalam suatu 
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program studi keahlian yaitu Program Keahlian Tata Busana yang terdapat di 

SMK Negeri 1 Pekalongan.  

1.5.4 Bisnis Center 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1997: 

138) “Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, atau 

usaha dagang”. Sejalan dengan itu bisnis dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia 

(2005: 55), “business” berarti “urusan, usaha dagang, kesibukan”. Sedangkan 

menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006: 4), “Bisnis (perusahaan) 

adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud 

mendapatkan laba.” 

Center dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia “Centere” yang berarti 

“Pusat, bagian tengah” (Yan Paterson, 2005: 63). Jadi apabila disatukan 

pengertian Bisnis Center dari Bahasa Inggris “Business Centre” yaitu “Pusat 

usaha atau pusat perusahaan”. 

Definisi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 138) dan 

Kamus Inggris Indonesia (2005: 63) dapat dijelaskan bahwa Bisnis Center 

merupakan tempat pusat usaha suatu organisasi yang menjual barang atau jasa 

kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan Bisnis Center adalah suatu tempat di lingkungan SMK 

Negeri 1 Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang berkaitan 

dengan jual beli barang maupun jasa dengan memanfaatkan semua sumber yang 

ada di SMK  Negeri 1 Pekalongan.  
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Bisnis Center dalam penelitian ini adalah Bisnis Center yang ada  di SMK 

Negeri 1 Pekalongan yang berfungsi sebagai tempat praktik kerja siswa Program 

Keahlian Tata Busana kelas XI Busana SMK Negeri 1 Pekalongan untuk 

meningkatkan keterampilan dimana siswa kelas XI Program Keahlian Tata 

Busana dikondisikan seperti benar-benar terjun di lapangan pekerjaan. 

1.5.5 Unit Produksi 

 Unit produksi sebagaimana yang dituangkan oleh Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan menyatakan bahwa, ”unit produksi di sekolah adalah: Suatu 

proses kegiatan usaha yang di lakukan di sekolah, bersifat bisnis (profit oriented) 

dengan para pelaku warga sekolah, mengoptimalkan sumber daya sekolah dan 

lingkungan, dalam berbagai bentuk unit usaha sesuai dengan kemampuan yang di 

kelola secara profesional.” (Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 1997: 2) 

Unit Produksi dalam penelitian ini adalah “Sanggar Busana Garnis” yang 

ada di SMK Negeri 1 Pekalongan yang dipandang sebagai unit usaha yang berada 

dilingkungan sekolah bertujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk 

memperoleh keuntungan dari hasil kerjanya. Selanjutnya keuntungan yang 

diperoleh dari hasil pembuatan produk tersebut digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan kebutuhan yang ada pada Unit Produksi. 

Kegiatan praktik di unit produksi sekolah lebih menekankan pada proses 

pembelajaran siswa melalui kegiatan praktik langsung pada pekerjaan nyata dalam 

lingkup kegiatan pembelajaran disekolah. Siswa tidak mendapatkan upah dari 

hasil kerja mereka, hal ini mengingat bahwa tujuan utama Unit Produksi bukanlah 

untuk memberikan pendapatan bagi siswa tetapi lebih menekankan pada 
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pemberian bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang wirausaha 

dalam praktik kerja nyata. Unit Produksi dalam penelitian ini yaitu “Sanggar 

Busana Garnis” digunakan sebagai tempat magang bagi siswa kelas XI Program 

Keahlian Tata Busana SMK Negeri 1 Pekalongan yang dalam praktik kerja 

industri memiliki kamampuan lebih unggul dibandingkan siswa lain berdasarkan 

nilai mata pelajaran produktif, untuk disiapkan mengikuti Lomba Keterampilan 

Siswa (LKS). 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Awal 

 Bagian awal skripsi terdiri halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

 Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

Bab 1 : Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka. Bagian ini berisi tentang Manajemen Sumber Daya 

Manusia, kualitas kerja, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Bisnis Center, Unit 

Produksi, kerangka pikir, dan hipotesis.  
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Bab 3 : Metode Penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang desain penelitian, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. 

Bab 4 : Hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi analisis dari hasil dan 

pembahasan mengenai kualitas kerja siswa kelas XI Program Keahlian tata busana 

di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. 

Bab 5 : Penutup. Bagian ini berisi tentang simpulan dan saran. 

1.6.3  Bagian Akhir 

 Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta kepustakaan 

lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-lampiran 

yang  berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia(MSDM)  

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2011: 2) dijelaskan sebagai berikut: 

 Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumberdaya manusia 

dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan 

sumber daya yang ada pada individu (pegawai). 

 

MSDM juga dijelaskan oleh Sadili Samsudin (2006: 22) yaitu sebagai berikut: 

  Manajemen Sumber Daya Manusia (human resources 

management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi 

manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. 

Empat hal penting berkenaan dengan manajemen sumber daya 

manusia adalah sebagai berikut: 

1) Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian 

berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan. 

2) Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi 

menjadi tanggung jawab manajer khusus, tetapi manajemen secara 

keseluruhan. 

3) Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen 

menjadi hubungan manajemen karyawan. 

4) Terdapat aksentuasi pada komitmen untuk melatih para manajer 

agar dapat berperan optimal sebagai penggerak dan fasilitator. 

 

 Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM) adalah pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya 

yang ada pada anggota organisasi atau perusahaan bisnis. 
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 MSDM dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan pengelolaan yang 

meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa pada 

praktik kerja siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI di Bisnis Center dan 

Unit Produksi Busana. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

 Menurut Dessler (2000) dalam Sinta Samtica (2011: 8) menjelaskan 

bahwa: 

Ada lima fungsi dasar dari MSDM, yaitu perencanaan (Planning), 

Penggerak (Organizing), Penyusunan personalia (Staffing), Memimpin 

(Leading) dan Pengawasan (Controlling). 

… Kegiatan staffing dilakukan penetapan karakteristik karyawan yang 

seharusnya direkrut, tahapan rekruitmen dan seleksi, pembuatan 

standar kinerja karyawan, pengelolaan  kompensasi, penilaian kinerja, 

serta pelatihan dan pendidikan bagi karyawan. Sedangkan kegiatan 

memimpin fungsinya ialah memelihara moral karyawan dan 

memberikan dorongan atau motivasi kepada karyawan. Dalam 

kegiatan pengawasan memiliki fungsi  mengatur kualitas, 

membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan serta 

mengoreksi penurunan kinerja. 

 

  Berdasarkan uraian fungsi MSDM diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi 

dasar MSDM dalam kegiatan pengawasan adalah mengatur kualitas, kualitas yang 

dimaksud dalam hal ini adalah kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata 

Busana kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. 

    

2.2 Kualitas Kerja Siswa 

2.2.1 Pengertian Kualitas Kerja 

 Menurut Tony Wijaya (2011: 11), ”Kualitas adalah sesuatu yang 

diputuskan oleh pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman aktual 

pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan 
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persyaratan-persyaratan tersebut”. Vincent Gaspersz (2002: 4) menyatakan 

bahwa, ”kualitas adalah sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau 

kebutuhan pelanggan.” Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 

532), kualitas dapat berarti: 1). Tingkat baik buruknya sesuatu; kadar, 2). Derajat 

atau taraf, sedangkan pengertian kerja dijelaskan sebagai berikut: 

 Menurut Panji Anoraga (2009: 11) pengertian kerja dijelaskan sebagai 

berikut:  

 Kerja merupakan  sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. 

Kebutuhan itu  bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, 

bahkan seringkali tidak  disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja 

karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa 

aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu 

keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. 

 

 Franz Von Magnis, dalam Panji Anoraga (2009: 11) mengartikan 

pekerjaan sebagai berikut:  

 Pekerjaan adalah kegiatan yang direncanakan. Jadi pekerjaan itu 

memerlukan pemikiran yang khusus dan tidak dapat dijalankan oleh 

binatang. Yang dilaksanakan tidak hanya karena pelaksanaan kegiatan 

itu sendiri menyenangkan, melainkan karena kita mau dengan 

sungguh-sungguh mencapai suatu hasil yang kemudian berdiri sendiri 

atau sebagai benda, karya, tenaga dan sebagainya, atau sebagai 

pelayanan terhadap masyarakat, termasuk dirinya sendiri. Kegiatan itu 

dapat berupa pemakaian tenaga jasmani maupun rohani.  

 

 Kualitas kehidupan kerja menurut Werther dan Davis (1996) dalam Sinta 

Samtica (2011: 9) mengatakan bahwa,”kualitas kehidupan kerja mengandung 

makna supervisi yang baik, kondisi pekerjaan yang baik, gaji dan intensif yang 

baik, dan pekerjaan yang menarik, menantang serta memberikan reward yang 

sesuai.”  
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 Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian kualitas menurut Vincent 

Gaspersz (2002: 4) dan kerja menurut Panji Anoraga (2009: 11) diatas maka 

pengertian kualitas kerja siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

baik buruknya pekerjaan siswa kelas XI Program Keahlian Tata Busana dalam 

berkembang dan berubah untuk mendapatkan sesuatu yang hendak dicapainya di 

praktik kerja Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan. 

2.2.2 Komponen-komponen Kualitas Kerja 

 Menurut Hani Handoko (2001: 26) indikator kualitas kehidupan kerja 

yang dapat digunakan sebagai kriteria manfaat dan komponen-komponennya 

adalah: 

1). Peningkatan keterlibatan kerja 

2). Peningkatan kepuasan kerja 

3). Penurunan stress 

4). Penurunan jumlah kecelakaan kerja dan jumlah karyawan sakit 

 Berdasarkan indikator kualitas kehidupan kerja menurut Hani Handoko 

(2001: 26), maka indikator kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana 

kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan adalah 

sebagai berikut: 

2.2.2.1 Keterlibatan Kerja 

 Keterlibatan kerja atau partisipasi kerja menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2009: 113) mengemukakan bahwa: 

 Partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam 

situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada 

tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas, ada tiga aspek yang sangat penting dalam 
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partisipasi kerja, yaitu keterlibatan emosi dan mental pegawai, 

motivasi untuk menyumbang (kontribusi), dan penerimaan tanggung 

jawab.  

 

 Keterlibatan kerja karyawan menurut Siagian (2004) dalam Sinta 

Samtica (2011:11) menyebutkan  bahwa: 

Keterlibatan karyawan merupakan cara pandang dalam melihat sejauh 

mana seorang karyawan diikutsertakan dalam menentukan 

keputusannya sendiri atas pekerjaannya. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berperan aktif dalam 

menentukan keputusan pekerjaannya sehingga organisasi tudak 

bersifat otoriter terhadap karyawan. Oleh sebab itu, semakin tinggi 

tingkat keterlibatan/partisipasi karyawan maka semakin tinggi rasa 

tanggung jawab untuk menunaikan tugas/pekerjaannya. 

  

 Berdasarkan definisi diatas keterlibatan kerja dalam penelitian ini adalah 

keikutsertaan karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung menentukan 

keputusan atas pekerjaannya di Praktik Kerja Bisnis Center dan Unit Produksi 

SMK Negeri 1 Pekalongan.   

2.2.2.2 Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja menurut Keith Davis (1985: 96) dalam Anwar Prabu 

Mangkunegara (2011: 117) mengemukakan bahwa,”kepuasan kerja adalah 

perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai dalam 

bekerja.”  

 Menurut Hany Handoko (2001: 193),”Kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. 

 Definisi kepuasan kerja menurut beberapa ahli dalam Panji Anoraga 

(2009: 81) menyebutkan: 
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 Dari berbagai penyelidikan, ada beberapa definisi kepuasa kerja 

yang dapat kita bahas di sini, antara lain: 

1). Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa 

jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. 

(Robert Hoppecl New Hope Pensyva-nia). 

2).  Kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap 

pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan 

sesama karyawan. (Tiffin). 

3). Kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari 

beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian 

diri dan hubungan sosial individu diluar kerja. (Blum). 

4). Kepuasan kerja pada dasarnya adalah “security feeling” (rasa 

aman) dan mempunyai segi-segi: 

a. Segi sosial ekonomi (gaji dan jaminan sosial). 

b. Segi sosial psikologi : 

- Kesempatan untuk maju 

- Kesempatan mendapatkan penghargaan 

-Berhubungan dengan masalah pengawasan 

- Berhubungan dengan pergaulan antara karyawan dengan atasannya. 

(Sutrisno Hadi). 

 

 Menurut Anthony (1977) dalam Panji Anoraga (2009: 83), ada faktor-

faktor internal yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: (1) Kita harus 

menyukai pekerjaan kita; (2) Kita harus berorientasi mencapai prestasi yang 

tinggi; dan (3) Kita harus mempunyai sikap positif dalam menghadapi kesulitan. 

  Faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas dan tidak puas menurut 

Herzberg dalam Anwar Prabu Mangkuneagara (2009: 122) yaitu: 

 Faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor pemotifasian 

(motivational factors). Faktor pemeliharaan yang meliputi administrasi 

dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan 

pengawas, hubungan dengan subordinate, upah, keamanan kerja, 

kondisi kerja, dan status. Sedangkan faktor permotivasian meliputi 

dorongan berprestasi, pengenalan, kemajuan, kesempatan berkembang 

dan tanggung jawab.  

 

 Berdasarkan definisi kepuasan kerja diatas maka kepuasan kerja dalam 

penelitian ini adalah  penilaian dari siswa Program Keahlian Tata Busana yaitu 

seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya 
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terhadap praktik kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 

Pekalongan. 

2.2.2.3 Pengurangan Stress Kerja 

 Pengertian stress menurut Hany Handoko (2001: 200),”Stress adalah 

suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi 

seseorang.”  

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011: 157) menjelaskan 

pengertian dan cara mengatasi stress kerja sebagai berikut: 

 Stress kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam 

menghadapi pekerjaan. Stress kerja ini tampak dari simptom, antara 

lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit 

tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, 

gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan 

pencernaan.  

 Mendeteksi penyebab stress dan bentuk reaksinya, maka ada 3 pola 

dalam mengatasi stress, yaitu pola sehat, pola harmonis, dan pola 

psikologis. 

Pola sehat, adalah pola menghadapi stress yang terbaik yaitu dengan 

kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stress 

tidak menimbulkan gangguan, tetapi akan menjadi lebih sehat dan 

berkembang. 

Pola Harmonis, adalah pola menghadapi stress dengan kemampuan 

mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak 

menimbulkan berbagai hambatan. 

Pola Patologis, ialah pola menghadapi stress dengan berdampak 

berbagai gangguan fisik maupun sosial-psikologis. 

 Untuk menghadapi stress dengan cara sehat atau harmonis,tentu 

banyak hal yang dapat dikaji. Dalam menghadapi stress, dapat 

dilakukan dengan tiga strategi, yaitu (1) memperkecil dan 

mengendalikan sumber-sumber stress, (2) menetralkan dampak yang 

ditimbulkan oleh stress, dan (3) meningkatkan daya tahan pribadi.  

 

 Menurut Panji Anoraga (2009: 108-109), “Secara sederhana „stress‟ 

sebenarnya merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik secara fisik 

maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan 
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mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Faktor utama yang berkaitan 

langsung dengan stress, yaitu perubahan dalam lingkungan dan diri manusianya 

itu sendiri.” 

 Berdasarkan pengertian stress diatas dapat dijelaskan pengurangan stress 

dalam penelitian ini adalah berkurangnya kondisi ketegangan yang mempengaruhi 

emosi, proses pikiran dan kondisi siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI 

dalam praktik kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 

Pekalongan.  

2.2.2.4 Pengurangan jumlah kecelakaan kerja dan jumlah karyawan sakit 

 Menurut Panji Anorga (2009: 76),”Pada setiap kegiatan, termasuk pula 

dalam melakukan pekerjaan, risiko terjadinya kecelakaan selalu ada. Kecelakaan 

kerja mungkin disebabkan oleh tindakan yang membahayakan atau akibat keadaan 

yang berbahaya.” Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011: 161) 

mendefinisikan kesehatan dan keselamatan sebagai berikut: 

 Keselamatan kerja menunjukan kondisi yang aman atau selamat 

dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja.  

…Sedangkan kesehatan kerja menunjukan pada kondisi yang bebas 

dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan 

oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan merupakan faktor dalam 

lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang 

ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau 

gangguan fisik. 

 

 Menurut Leon C. Megginson dalam Anwar Prabu Mangkunegara 

(2009:161) mengambil pengertian: 

…istilah keselamatan mencakup kedua istilah risiko keselamatan dan 

risiko kesehatan. Dalam bidang kepegawaian, kedua istilah tersebut 

dibedakan. Keselamatan kerja menunjukan kondisi yang aman atau 

selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja.  
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 Sedangkan Usaha-usaha yang diperlukan dalam meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan kerja  menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2009:162) yaitu sebagai berikut: 

a). Mencegah dan mengurangi kecelakaan kebakaran dan peledakan. 

b). Memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang 

bekerja pada lindungan yang menggunakan peralatan yang berbahaya. 

c). Mengatur suhu, kelembaban, kebersihan udara, penggunaan warna 

ruang kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukan, dan 

mencegah kebisingan. 

d). Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya 

penyakit. 

e). Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan 

kerja. 

f). Menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja 

pegawai. 

 

 Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud pengurangan jumlah 

kecelakaan kerja dan jumlah karyawan sakit dalam penelitian ini adalah 

pengurangan kecelakaan kerja mungkin disebabkan oleh tindakan yang 

membahayakan atau akibat keadaan yang berbahaya siswa Program Keahlian 

Tata Busana Kelas XI yang melaksanakan praktik kerja di Bisnis Center dan Unit 

Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. 

 

2.3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

 Pendidikan menengah kejuruan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 1990, yaitu:  

 Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan 

kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. 

Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. 

Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan 

menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan 

dengan jenis-jenis lapangan kerja. 
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 Menurut Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003: 

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk 

satuan  pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 

kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 

SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang 

pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat. 

 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang 

memiliki tugas mempersiapkan peserta didiknya dengan membekali pengetahuan 

dan keterampilan untuk dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan program 

keahlian memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi untuk memasuki 

lapangan kerja. Pendidikan kejuruan tidak hanya menyiapkan ketrampilan saja, 

tetapi juga menyiapkan sikap, kebiasaan serta nilai-nilai yang di perlukan untuk 

terjun ke dunia kerja. Tuntutan dunia kerja yang pada dasarnya membutuhkan 

tenaga kerja yang berkualitas yang tidak hanya mengutamakan ketrampilan saja, 

akan tetapi juga memperhatikan sikap terhadap dunia kerja seperti tanggung 

jawab, disiplin, kejujuran, dan lain-lain. 

2.3.1 Tujuan Pendidikan SMK 

  Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003, terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu: 

  Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah : (a) 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; (b) mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab; (c) 

mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan 

kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya 

bangsa Indonesia; dan (d) mengembangkan potensi peserta didik agar 
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memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif 

turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta 

memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Tujuan 

khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut: (a)  

menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga 

kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilihnya; (b) menyiapkan peserta didik agar mampu 

memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di 

lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang 

keahlian yang diminatinya; (c) membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di 

kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi; dan (d) membekali peserta didik dengan 

kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang 

dipilih. 

 

2.4 Bisnis Center  

  Siswa lulusan SMK merupakan siswa yang mempunyai keterampilan 

tertentu sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dalam setiap jurusannnya. 

Siswa SMK yang mengambil Program Keahlian Tata Busana mempunyai 

beberapa keahlian yang berpotensi untuk menjadi wirausaha/ bekerja di bidang 

industri, SMK menyediakan suatu wadah yang disebut Bisnis Center, dimana 

wadah ini mempunyai peranan dalam meningkatkan kesiapan siswa dalam bekerja 

maupun berwirausaha. Bisnis Center yang ada di SMK Negeri 1 Pekalongan 

apabila dikelola dengan tepat merupakan sumber usaha, baik dalam bidang jasa 

maupun produksi yang dapat melatih siswa dalam kegiatan kewirausahaan 

tersebut. 

2.4.1 Pengertian Bisnis Center  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1997: 

138) “Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, atau  
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usaha dagang”. Sejalan dengan itu bisnis dalam kamus bahasa Inggris-

Indonesia (2005: 55), “business” berarti “urusan, usaha dagang, kesibukan”. 

Sedangkan menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006: 4), “Bisnis 

(perusahaan) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual 

dengan maksud mendapatkan laba.” 

Center dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia “Centere” yang berarti 

“Pusat, bagian tengah” (Yan Paterson, 2005: 63). Jadi apabila disatukan 

pengertian Bisnis Center dari Bahasa Inggris “Business Centere” yaitu “Pusat 

usaha atau pusat perusahaan”. 

 Definisi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 138) dan 

Kamus Inggris Indonesia (2005: 63) dapat dijelaskan bahwa Bisnis Center 

merupakan tempat pusat usaha suatu organisasi yang menjual barang atau jasa 

kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan Bisnis Center adalah suatu tempat di lingkungan SMK 

Negeri 1 Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang berkaitan 

dengan jual beli barang maupun jasa dengan memanfaatkan semua sumber yang 

ada di SMK  Negeri 1 Pekalongan. 

 Dari definisi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 90) 

dan Kamus Inggris Indonesia (2006:4) dapat dijelaskan bahwa Bisnis Center 

merupakan tempat pusat usaha suatu organisasi yang menjual barang atau jasa 

kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.  

 Bisnis Center dalam penelitian ini adalah suatu tempat di lingkungan SMK 

Negeri 1 Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang berkaitan 
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dengan jual beli barang maupun jasa dengan memanfaatkan semua sumber yang 

ada di SMK Negeri 1 Pekalongan. Bisnis Center bagi siswa dapat berfungsi 

sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan dimana siswa dikondisikan 

seperti benar-benar terjun di lapangan pekerjaan.  

2.4.2 Tujuan Bisnis Center 

 Tujuan Bisnis Center dalam penelitian di SMK Negeri 1 Pekalongan ini 

untuk memberikan media pembelajaran bagi siswa Program Keahlian Tata 

Busana dalam hal: 

a). Melatih siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI untuk lebih 

menguasai teknik dan alat menjahit dalam memproduksi busana.  

b). Mewujudkan berdirinya laboratorium bisnis/perdagangan yang berfungsi 

sebagai wahana interaksi sosial dan ekonomi bagi warga sekolah terutama siswa 

dan guru Program Keahlian Tata Busana. 

c). Menghasilkan tamatan SMK yang memiliki jiwa entrepreneurship/ 

kewirausahaan dan siap mandiri dalam upaya meningkatkan fungsi pendidikan 

sebagai lembaga pencetak generasi produktif. 

2.4.3 Tenaga Pengelola dan Pelaksana Bisnis Center 

 Tenaga pengelola dan pelaksana Bisnis Center di SMK Negeri 1 

Pekalongan terdiri dari gabungan antara guru dengan praktisi atau profesional, hal 

ini agar pengelolaan Bisnis Center lebih fokus dan terjamin kelangsungan 

aktivitasnya, struktur pengurus Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan sebagai 

berikut:  
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Struktur Pengurus Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

2.4.4 Fasilitas Bisnis Center 

 Fasilitas yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam 

menjalankan usaha. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi bahan baku 

harus sesuai dengan ketentuan. Fasilitas pendukung program penyelenggaraan 

Bisnis Center di SMK Negeri 1 Pekalongan terdiri dari ruangan seluas 20 m
2  

dan 

beberapa peralatan pendukung lainnya. 

Pihak sekolah SMK Negeri 1 Pekalongan sudah menyediakan alat – alat 

produksi yang memadai untuk mempermudah proses produksi di Bisnis Center. 

Berikut ini tabel pengadaan alat kerja di Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan. 

 

 

 

 

Penanggung Jawab : 

Kepala SMK Negeri 1 Pekalongan 

Dra. Sukowati 

 

Manager Bisnis Center : 

Moh. Arifin, S.Pd 

Bagian Pemasaran: 

Widiana, S.Pd. & Dra. Marlin Astarini 
Bagian Produksi : 

Galuh Muntiara, S.Pd. 

Bagian Keuangan : 

Dra. Nurul Syamsi A 

Bagian Sekretaris : 

Dra. Dwi Endar Daruningsih 

 

Bagian Kendali Mutu : 

Tuti Ningsih, S.Pd. 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bisnis Center SMK Negeri 1 

Pekalongan 
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Tabel 2.1 Pengadaan alat kerja di Bisnis Center 

No Nama alat Jumlah Kondisi 

1 Mesin Jahit HighSpeed 10 unit Baik 

2 Mesin Obras 2 unit Baik 

3 Mesin Pres 1 unit Baik 

4 Mesin Lubang Kancing 1 unit Baik 

5 Setrika 4 buah Baik 

6 Alat Jahit (penggaris Pola, gunting, pensil, rader, karbon, 

jarum, kapur jahit, metlin, dll) 
Lengkap Baik 

 

2.4.5 Bentuk Pelaksanaan Bisnis Center 

 Kegiatan Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan ini berupa kegiatan 

produksi barang yaitu Bisnis Center yang memproduksi barang-barang kebutuhan 

siswa seperti seragam sekolah, clemek praktik dan sebagainya. Bisnis Center yang 

dikelola di SMK Negeri 1 Pekalongan berbentuk usaha atau bisnis eceran (Ritel), 

yang langsung menjual kepada konsumen. Pelaksanaan Bisnis Center di SMK 

Negeri 1 Pekalongan melibatkan seluruh guru dan karyawan Program Keahlian 

Tata Busana.  

2.5 Unit Produksi  

 Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan 

menumbuhkan jiwa kewiraswastaan guru, staf dan siswa SMK yaitu dengan 

pendirian unit produksi.  

2.5.1  Pengertian Unit Produksi  

 Menurt Bambang Sartono (2006) dalam naskah materi diklat pembinaan 

kompetensi (2007: 6) menyebutkan bahwa: 

 Unit Produksi/Jasa SMK/MAK ialah suatu proses kegiatan usaha 

yang dilakukan sekolah/madrasah secara berkesinambungan, bersifat 

akademis dan bisnis dengan memberdayakan warga sekolah/madrasah 

dan lingkungan dalam bentuk unit usaha produksi/jasa yang dikelola 

Sumber : SMK Negeri 1 Pekalongan, 2013 
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secara profesional. Unit Produksi/Jasa SMK/MAK juga merupakan 

suatu usaha incorporated-enterpreuneur atau suatu wadah 

kewirausahaan dalam suatu organisasi yang memerlukan kewenangan 

khusus dari pimpinan sekolah kepada pengelola untuk melakukan 

tugas dan tanggungjawabnya secara demokratis. Karena Unit 

Produksi/Jasa SMK/MAK adalah wadah kewirausahaan di sekolah 

maka ia harus dikelola secara akademis/bisnis dan dilembagakan 

dalam suatu wadah usaha. 

 

 Sukardi (1992) dalam Sri Lestari (2010:5) mendefinisikan unit Produksi 

sebagai berikut, ”Unit Produksi adalah bagian dari perkembangan kegiatan 

bengkel yang difokuskan kepada memproduksi barang atau jasa tersebut, atau 

pesanan dari masyarakat sekitar sekolah.” 

 Dikmenjur (1997: 2) mendefinisikan, “unit produksi sekolah adalah suatu 

proses kegiatan usaha yang dilakukan di dalam sekolah, bersifat bisnis (profit 

oriented) dengan para pelaku warga sekolah, mengoptimalkan sumber daya 

sekolah dan lingkungan, dalam berbagai bentuk unit usaha sesuai dengan 

kemampuan yang dikelola secara profesional.” 

 Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penelitian ini Unit Produksi 

SMK Negeri 1 Pekalongan dapat dijelaskan sebagai suatu aktifitas yang 

berkesinambungan dalam mengelola sumber daya sekolah untuk menghasilkan 

barang atau jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. 

2.5.2 Tujuan Unit Produksi 

 Tujuan Unit Produksi menurut (Dikmenjur, 2007:8) adalah untuk:  

 

Meningkatkan mutu tamatan dalam berbagai segi terutama dalam hal 

pengetahuan dan keterampilan; 

a) wahana pelatihan berbasis produksi/ jasa bagi siswa; 

b) wahana menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha guru 

dan siswa pada SMK/MAK; 

c) sarana praktik produktif secara langsung bagi siswa; 
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d) membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas 

dan biaya-biaya operasional pendidikan lainnya; 

e) menambah semangat kebersamaan, karena dapat menjadi wahana 

peningkatan aktivitas produktif guru dan siswa serta 

memberikan ‟income‟ serta peningkatan kesejahteraan warga sekolah;  

f) mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri dalam 

pelaksanaan kegiatan praktik siswa; 

g) melatih untuk berani mengambil risiko dengan perhitungan yang 

matang; 

h) mendukung pelaksanaan dan pencapaian Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang seutuhnya;. 

i) memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk 

mengerjakan pekerjaan praktik yang berorientasi pada pasar; 

j) meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan siswa, guru dan 

manajemen sekolah; 

k) menumbuhkan sikap profesional produktif pada siswa dan guru; 

l) melatih siswa untuk tidak bergantung kepada orang lain, namun  

m) mandiri khususnya dalam mendapatkan kesempatan kerja; 

n) wadah Pendidikan Sistem Ganda (PSG) bagi siswa yang tidak 

mendapatkan tempat praktik kerja industri di dunia usaha dan industri; 

o) menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha dan 

industri serta masyarakat lain atas terbukanya fasilitas untuk umum 

dan hasil-hasil produksinya; 

p) meningkatkan intensitas dan frekuensi kegiatan intra, ko, dan 

ekstra kurikuler siswa; dan 

q) membangun kemampuan sekolah dalam menjalin kerjasama 

sinergis dengan pihal luar dan lingkungan serta masyarkat luas. 
 

 Tujuan Unit Produksi di SMK Negeri 1 Pekalongan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a) Mendidik para lulusan agar mempunyai kemampuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;  

b) Menimbulkan kepercayaan kepada para lulusan untuk menciptakan pekerjaan; 

c) Sebagai tempat latihan kerja dan memperoleh pengalaman bekerja dengan 

masyarakat. 
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2.5.3 Tenaga Pengelola dan Pelaksana Unit Produksi 

Pada prinsipnya, struktur organisasi unit produksi SMK/MAK belum 

terbakukan dan sangat tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah. Hal ini 

dipengaruhi oleh cakupan/luasan kegiatan yang ada pada unit produksi itu sendiri. 

Untuk itu, perlu dipahami bahwa bentuk struktur organisasi Unit produksi tidak 

ada yang terbaik. Yang ada, adalah organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan sumberdaya yang dimiliki. Secara sederhana, organisasi unit produksi sekolah  

paling tidak terdiri atas penanggung jawab, ketua, bendahara, sekretaris, dan 

bagian operasional yang meliputi bagian produksi dan pemasaran. Dengan 

demikian bagan struktur organisasi UP/J SMK/MAK dapat digambarkan 

sebagaimana halaman berikut ini (Dikmenjur, 2007:53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alternatif 1 struktur organisasi Unit Produksi (Dikmenjur, 2007: 54). 
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Struktur organisasi Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan yaitu: 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 2.3 Struktur Pengurus Unit Produksi 

2.5.4 Fasilitas Unit Produksi 

Fasilitas yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam menjalankan 

usaha. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi bahan baku harus sesuai 

dengan ketentuan. Fasilitas pendukung program penyelenggaraan Unit Produksi 

di SMK Negeri 1 Pekalongan terdiri dari ruangan seluas 50 m
2  

dan beberapa 

peralatan pendukung lainnya. Berikut ini tabel pengadaan alat kerja di Unit 

Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. 

Tabel 2.2 Pengadaan Alat Kerja di Unit Produksi 

No Nama Alat Jumlah Kondisi 

1 Mesin Jahit HighSpeed 1 unit Baik 

2 Mesin Jahit Manual 5 unit Baik 

3 Mesin Obras 2 unit Baik 

4 Mesin Neci 1 1 unit Baik 

5 Mesin Lubang Kancing 1 unit Baik 

6 Setrika 2 buah Baik 

7 Alat Jahit (penggaris Pola, gunting, pensil, rader, 

karbon, jarum, kapur jahit, metlin, dll) 
Lengkap Baik 

 

 

Penanggung Jawab : 

Kepala SMK Negeri 1 Pekalongan 

Dra. Sukowati 

 

Ketua: 

Dra. Sugiharti 

Pengelola Unit Produksi Busana: 

Windriatiningsih 

Pelaksana Unit Produksi Busana : 

Sri Ambarwati 

Sumber : SMK Negeri 1 Pekalongan, 2013 
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2.5.5 Bentuk Pelaksanaan Unit Produksi 

 Bentuk kegiatan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan ini berupa 

sanggar busana yaitu “Sanggar Busana Garnis” yang menerima jasa pembuatan 

busana sesuai pesanan konsumen. Unit Produksi yang dikelola di SMK Negeri 1 

Pekalongan berbentuk usaha/bisnis yang langsung melayani jasa pembuatan 

busana dari konsumen. Pelaksanaan Bisnis Center di SMK Negeri 1 Pekalongan 

melibatkan 1 orang guru Program Keahlian Tata Busana dan 2 orang karyawan. 

2.6 Kerangka  Pikir 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran untuk menyiapkan 

peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja mandiri maupun mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada serta mampu menghasilkan calon tenaga kerja yang memiliki 

karakter dan perilaku wirausaha.  

Tidak semua lulusan SMK memenuhi kualitas kerja yang di butuhkan, 

kemampuan produktif/praktikum mereka belum tentu cukup untuk memasuki 

dunia kerja. Hal ini dikarenakan kemampuan siswa dalam memahami suatu 

pelajaran berbeda-beda, sehingga ada beberapa siswa yang sudah memenuhi 

syarat penguasaan/pemahaman tentang praktik kerja ada pula yang belum bisa 

memahami secara keseluruhan pelajaran praktikum. Kualitas kerja siswa dalam 

penelitian ini adalah kualitas kerja pada siswa kelas XI Program Keahlian Tata 

Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan. 

Siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI merupakan objek dalam 

penelitian ini. Siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI dipilih untuk objek 

penelitian ini karena adanya perbedaan kemampuan siswa dalam memahami suatu 
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pelajaran. Dalam hal ini semua siswa kelas XI Program Keahlian Tata Busana 

melaksanakan praktik kerja di Bisnis Center, tetapi hanya siswa tertentu saja yaitu 

siswa yang berprestasi dalam mata pelajaran produktif/praktikum yang 

melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi Busana karena siswa juga 

dipersiapkan untuk mengikuti Lomba Keterampilan Siswa (LKS). Peneliti 

menduga ada perbedaan kualitas kerja siswa kelas XI Program Keahlian Tata 

Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi. Perbedaan akan terlihat pada 

keterlibatan siswa, kepuasan siswa, stress kerja siswa dan jumlah kecelakaan dan 

karyawan sakit pada saat mengikuti praktik kerja di Bisnis Center dan Unit 

Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. 

Pembelajaran mata pelajaran Kewirausahaan yang di berikan pada siswa 

SMK Negeri 1 Pekalongan di Kelas X, XI, dan XII diwujudkan dalam praktik di 

Bisnis Center dan Unit Produksi sebagai laboratorium kewirausahaan. Bisnis 

Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan sebagai laboratorium 

kewirausahaan  mampu menyiapkan siswa calon tenaga kerja dan sebagai tempat 

praktik kewirausahaan mampu membentuk atau menghasilkan calon tenaga kerja 

yang mampu berwirausaha.  

Penilaian terhadap kualitas kerja siswa dapat dilihat dari beberapa 

komponen yaitu: (1) Keterlibatan kerja, (2) Kepuasan kerja, (3) Pengurangan 

stress kerja, serta (4) Pengurangan jumlah kecelakaan kerja dan jumlah karyawan 

sakit. 
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Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 

2006: 71). Hipotesis kerja (Ha): “Ada perbedaan kualitas kerja Siswa Kelas XI 

Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dengan Unit Produksi di SMK 

Negeri 1 Pekalongan. Hipotesis Nol (H0): “Tidak ada perbedaan kualitas kerja 

Siswa Kelas XI Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dengan Unit 

Produksi di SMK Negeri 1 Pekalongan.”

 Perbedaan Kualitas Kerja Siswa Program Keahlian 

Tata Busana Kelas XI di Bisnis Center & Unit 

Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan 

Unit Produksi 

 

Bisnis Center 

 

 

Hasil 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Berdasarkan tujuan dan bentuk permasalahan dari penelitian ini, maka 

penelitian ini berjenis deskriptif. Menurut Travers (1978) dalam Husein Umar 

(2002: 87), “penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu 

yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab 

dari suatu gejala tertentu”.  

Menurut Ndraha dalam Husein Umar (2002: 105), penelitian deskriptif memiliki 

beberapa alternatif tujuan, yaitu: 

1). Mendefinisikan dan atau mendeskripsikan suatu variabel yang 

diteliti, 

2). Mengetahui perbedaan antara suatu variabel dengan variabel lain 

yang diteliti, 

3). Mengetahui pelaksanaan suatu peraturan/rencana, 

4). Mengetahui fakta tentang teori/konsep/variabel/ dilokasi penelitian 

tertentu.  

 

Menurut tujuan penelitian Ndraha dalam Husein Umar (2002: 105) diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas kerja siswa di Bisnis 

Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. 

3.2 Penentuan Obyek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian melalui semua elemen 
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yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya juga disebut studi 

populasi atau studi sensus (Suharsimi Arikunto 2006: 130). 

Menurut (Sugiyono 2010: 115) mengatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa populasi merupakan 

semua individu yang dijadikan subjek penelitian, dimana subjek tersebut memiliki 

kesamaan dalam ciri-ciri dan akan dikenai hasil penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI 

sejumlah 81 siswa di Bisnis Center dan 6 siswa di Bisnis Center. Terdiri dari tiga 

kelas yaitu kelas XI Busana 1, XI Busana 2, dan XI Busana 3 yang mengikuti 

praktik kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan, 

dengan rincian jumlah total siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Jumlah Siwa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI 

No. Kelas 
Bisnis Center 

(Popolasi 1) 

Unit Produksi 

(Populasi 2) 

1 XI Bus 1 28 2 

2 XI Bus 2 28 2 

3 XI Bus 3 25 2 

Jumlah 81 6 

Sumber: SMK Negeri 1 Pekalongan, 2013 

3.2.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131). Suharsimi Arikunto (2006: 134) menyatakan bahwa, untuk 
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sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian popolasi. 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah total sampling/sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010: 122). Alasan mengambil 

total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi 

dijadikan sampel penelitian semuanya. 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa Program Keahlian Tata 

Busana kelas XI sejumlah 87 siswa yang melaksanakan praktik kerja di Bisnis 

Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. Siswa yang melaksanakan 

praktik di Unit Produksi sejumlah 6 siswa terdiri dari kelas XI Busana 1, XI 

Busana 2, dan XI Busana 3. Adapun jumlah sampel penelitian di Unit Produksi ini 

hanya sejumlah 6 siswa karena berdasarkan kebijakan dari pihak sekolah di ambil 

tiap kelas 2 siswa dari tiga kelas yang memiliki keterampilan menjahit, kerapihan 

dan ketepatan dalam membuat busana lebih baik di bandingkan siswa lain 

berdasarkan prestasi siswa tersebut dikelas dari segi mata pelajaran produktif 

yaitu mata pelajaran desain dan praktik pembuatan busana. Siswa dalam hal ini di 

persiapkan untuk mengikuti Lomba Keterampilan Siswa (LKS). 

Siswa yang melaksanakan praktik di Bisnis Center sejumlah 81 siswa 

terdiri dari kelas XI Busana 1, XI Busana 2, dan XI Busana 3. Adapun jumlah 

sampel penelitian di Bisnis Center sejumlah 81 siswa karena berdasarkan 

kebijakan dari pihak sekolah semua siswa melaksanakan praktik kerja di Bisnis 
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Center. Siswa dalam hal ini di persiapkan untuk lebih terampil masuk dalam dunia 

kerja sesungguhnya. 

3.2.3 Variabel 

Variabel adalah  obyek penelitian atau  apa yang  menjadi  titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 118). Dengan adanya hal tersebut 

dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa variabel penelitian adalah faktor 

yang  berperan  dalam  suatu  peristiwa yang akan  mempengaruhi hasil penelitian. 

Variabel yang diteliti harus sesuai dengan  permasalahan dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel tunggal yaitu, kualitas kerja siswa sebagai variabel bebas/ independent 

dengan notasi X, dengan indikator sebagai berikut: 

3.2.3.1.1 Keterlibatan kerja, meliputi: 

(1) Keterlibatan emosi dan mental pekerja, (2) motivasi untuk menyumbang 

(kontribusi), (3) Penerimaan tanggung jawab. 

3.2.3.1.2 Kepuasan kerja, meliputi: 

(1) Administrasi dan kebijakan unit usaha, (2) kualitas pengawasan, (3) hubungan 

dengan pengawas, (4) keamanan kerja, (5) kondisi kerja, (6) status. 

3.2.3.1.3 Pengurangan stress kerja, meliputi: 

(1) Memperkecil dan mengendalikan sumber stress, (2) menetralkan dampak yang 

ditimbulkan oleh stress, (3) meningkatkan daya tahan pribadi. 

3.2.3.1.4 Pengurangan jumlah kecelakaan kerja dan karyawan sakit, meliputi: 

(1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan, (2) memberikan peralatan 

perlindungan diri, (3) mengatur kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan 
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kerja, (4) mencegah dan memberi perawatan timbulnya penyakit, (5) menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode peneliti ini adalah menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut: 

1). Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari 6 responden yang 

melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi. Untuk memperoleh data 

pengamatan di lapangan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

2). Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari 81 responden 

yang melaksanakan praktik kerja di Bisnis Center. Untuk memperoleh data 

pengamatan di lapangan peneliti menggunakan teknik angket dan observasi.  

 Dua metode diatas dapat digunakan tetapi dengan ketentuan menurut 

Sugiono (2010: 38), ke dua metode tersebut dapat digunakan bersama-sama atau 

digabungkan, tetapi dengan catatan sebagai berikut: 

Metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigmanya 

berbeda. Tetapi dalam penelitian kuantitatif dapat menggabungkan 

penggunaan teknik pengumpulan data (bukan metodenya), seperti 

penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kuantitatif misalnya, teknik pengumpulan data yang utama misalnya 

menggunakan kuesioner, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. 

Selanjutnya untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil 

kuesioner tersebut, maka dapat dilengkapi dengan observasi atau 

wawancara kepada responden yang telah memberikan angket tersebut, 

atau orang lain yang memahami terhadap masalah yang diteliti. Bila 

data antara kuesioner dan wawancara tidak sama, maka dilacak terus 

sampai ditemukan kebenaran data tersebut tersebut. Bila sudah 

demikian maka proses pengumpulan data seperti triangulasi dalam 

penelitian kulitatif. 
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3.3.1 Metode Angket 

Angket sebagai metode utama. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal-hal yang 

ingin diketahui (Suharsimi Arikunto, 2010: 200). Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 194). Angket digunakan untuk mengungkap informasi dari 

responden, dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. 

Angket dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

(1) Menurut cara pemberiannya 

a. Angket langsung, yaitu angket disampaikan langsung kepada responden 

yang akan dimintai keterangan pendapat atau keyakinan yang menceritakan 

tentang keadaan dirinya. 

b. Angket tidak langsung, artinya angket disampaikan kepada seseorang yang 

dimintai untuk menceritakan atau memberikan keterangan tentang orang lain. 

(2) Angket menurut cara menjawabnya 

a. Angket terbuka, yaitu dengan  memberikan kesempatan kepada responden 

untuk menjawab pertanyaan angket dengan kalimatnya sendiri. 

b. Angket tertutup, angket yang sudah disediakan jawabannya, sehingga 

responden tinggal memilih. 
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(3) Ditinjau dari segi itemnya, angket dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Kuesionar tipe isian 

Koesioner ini memberikan kelonggaran kepada responden untuk menyatakan 

pendapat, perasaan atau latar belakang responden secara luas. 

b. Kuesioner tipe pilihan 

Semua item  telah tersedia jawabannya, sehingga responden tinggal memilih 

jawaban-jawaban yang telah tersedia (Suharsimi Arikunto, 1998:141). 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung dan 

tertutup untuk mengungkap kualitas kerja siswa Kelas XI Program Keahlian Tata 

Busana di Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan. Karena varibel penelitian 

adalah kualitas kerja siswa ini menyangkut sikap atau persepsi yang bersifat 

individual dan subyektif, maka untuk mengukur variabel-variabel penelitian 

digunakan angket langsung dan tertutup merupakan metode  yang paling tepat 

dalam mengungkap pemahaman, yang selanjutnya data ini digunakan sebagai 

analisa berikutnya. 

3.3.2 Wawancara (Interview) 

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuisioner lisan, adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 2010: 198). 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh (Sugiono, 2010: 194). Peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan berkaitan dengan kualitas kerja 
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siswa Kelas XI Program Keahlian Tata Busana di Unit Produksi SMK Negeri 1 

Pekalongan. 

 Metode wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh informasi 

kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI di Unit Produksi 

yang berperan secara langsung dalam praktik kerja di Unit Produksi SMK Negeri 

1 Pekalongan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi  dari 

narasumber/informan yang meliputi penanggung jawab Unit Produksi Busana, 

pengelola Unit Produksi Busana, pelaksana Unit Produksi Busana  dan siswa yang 

berkaitan dengan kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana di Unit 

Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan. 

Tabel 3.2 Identitas penanggung jawab, pengelola,dan pelaksana Unit Produksi 

Busana. 

No Nama Pendidikan Jabatan 
Alamat 

1.  Dra. Sugiharti, 

S.Pd 

S1 Penanggung jawab Unit 

Produksi Busana 

Pekalongan 

2. Sri Ambarwati SLTA Pengelola Unit Produksi 

Busana 

Pekalongan 

3. Windriatiningsih SLTA Pelaksana Unit Produksi 

Busana 

Pekalongan 

Sumber: dokumentasi SMK Negeri 1 Pekalongan 

Siswa Kompetensi Keahlian Tata Busana kelas XI yang melaksanakan 

praktik kerja di Unit Produksi Busana ada 6 orang, jadi peneliti hanya 

menfokuskan 6 orang siswa tersebut. Berikut ini adalah tabel identitas siswa 

Kompetensi Keahlian Tata Busana kelas XI yang melaksanakan praktik kerja di 

Unit Produksi Busana. 
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Tabel 3.3 Identitas siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI yang 

melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi Busana. 

No Nama Kelas 

1. Castra Andriani XI Busana 1 

2. Dewi Marlina XI Busana 1 

3. Diana Amelia XI Busana 2 

4. Eka Muchaeroh Khasanah XI Busana 2 

5. Isma Maulida XI Busana 3 

6. Yana Latifa XI Busana 3 

Sumber: dokumentasi SMK Negeri 1 Pekalongan 

3.3.3 Metode Observasi 

 Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiono (2010: 203) merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. 

 Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengamati lokasi dan ruang praktik, kelengkapan alat dan bahan, perlengkapan 

ruang praktik, pemeliharaan peralatan, organisasi dan administrasi, pemanfaatan 

ruang praktik, penyediaan dan penyiapan alat dan bahan yang akan digunakan 

untuk praktik, keselamatan kerja, dan kebersihan ruang dan perabot di Unit 

Produksi dan Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan. 

3.3.4 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi sebagai metode pendukung yaitu mencari data 

melalui catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010: 206). Metode dokumentasi digunakan 

untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian, sehingga metode ini tidak 

dianalisis. 
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Dalam penelitian ini dokumentasi diperlukan untuk mengetahui failitas 

dan bentuk pelaksanaan praktik kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana, 

serta jenis hasil produk di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana. 

3.4  Uji  Coba Instrumen 

Sebelum instrumen dibuat, perlu adanya kisi-kisi instrumen. Hal ini 

bertujuan agar instrumen yang dibuat dapat menyeluruh sehingga sesuai dengan 

jenis data yang akan dikumpulkan, kisi-kisi instrumen dapat dilihat pada lampiran. 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel harus diuji cobakan 

terlebih dahulu terhadap responden, hal ini bertujuan mengetahui kesahihan butir 

dan keadaan instrumen. 

3.4.1 Validitas angket 

 Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen  yang valid atau  sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah (Suharsimi Arikunto, 2010: 211).  

 Validitas yang digunakan  dalam penelitian ini adalah validitas internal. 

Validitas internal adalah validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen secara keseluruhan (Suharsimi Arikunto, 2002:138). 

Pengujian validitas internal dapat digunakan dua cara,  yaitu analisis faktor dan 

analisis butir. Cara pengukuran analisis butir adalah skor butir dikorelasikan 

dengan skor total dan menggunakan rumus Product Evaluation Moment. 

     
      (  )(  )

√*     (  ) + *     (  ) +
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Keterangan : 

rXY = Koofisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = Jumlah Responden 

XY = Jumlah hasil perkalian antara variabel X dan Y 

X = Jumlah seluruh variabel X 

Y = Jumlah seluruh variabel Y 

X
2 =  

Jumlah seluruh kuadrat variabel X 

Y
2
 = Jumlah seluruh kuadrat variabel Y 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 213) 

 Hasil dari         (rxy) diketahui, kemudian dibandingkan dengan        pada 

taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Apabila         >       , maka 

butir pertanyaan dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

data. 

 Berdasarkan hasil uji coba yang dilaksanakan pada siswa Program 

Keahlian Tata Busana kelas XII SMK Negeri 1 Pekalongan, instrumen variabel 

kualitas kerja siswa di Bisnis Center N = 15 siswa diperoleh          0,940 > 

       0,514 di Unit Produksi dengan menggunakan wawancara, observasi, dan 

angket dengan N = 6 siswa diperoleh          0,933 >        0,811. Karena  

        >        maka instrumen valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 

3.4.2 Reliabilitas angket 

Reliabilitas menunjukkan satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena intsrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006: 178). Instrumen yang sudah 
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dikatakan  reliabel, ketika digunakan untuk mengambil data yang diperoleh sudah 

dapat dipercaya kebenarannya. 

Hasil reliabilitas instrumen tentang Bisnis Center dan Unit Produksi 

terhadap kualitas kerja siswa kelas XI Program Keahlian Tata Busana,  

menggunakan reliabilitas internal dengan menggunakan  rumus persamaan Alpha. 

Adapun yang menjadi dasar dalam menggunakan rumus ini adalah instrumen 

yang akan dicari reliabilitasnya berbentuk angket. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas dalam penelitian 

adalah sebagai berikut 

    =  {
 

    
} {   

   
 

   
} 

Keterangan : 

r11   =  Reliabilitas instrumen 

 k          = Banyak butir Pertanyaan atau pernyataan instrumen 

   
     = Jumlah varians butir 

     = Variansi total  

(Suharsimi Arikunto, 2010: 213) 

Hasil perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf 

signifikan 5%. Jika r11> rtabel maka instrumen penelitian dikatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilaksanakan pada siswa Program 

Keahlian Tata Busana kelas XII SMK Negeri 1 Pekalongan, diperoleh          

0,988 >        0,514 di Unit Produksi dengan menggunakan wawancara, 

observasi, dan angket diperoleh          0,933 >        0,811. Karena          > 

       maka instrumen reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini dimulai dengan observasi awal pada karyawan dan siswa 

yang melaksanakan praktik kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana. 

Tahap selanjutnya adalah membuat instrumen penelitian berupa 

angket/kuesioner, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Sebelum 

angket diujikan kepada responden di Bisnis Center dilakukan uji validitas dan 

reabilitas agar layak digunakan. Untuk memperkuat dan mengecek validitas data 

hasil kuesioner di Unit Produksi tersebut, maka dilengkapi dengan observasi 

atau wawancara kepada responden yang telah memberikan angket tersebut. 

Setelah instrumen layak uji maka penelitian siap dimulai. Hasil angket yang 

telah didapat dari responden kemudian dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian  

hipotesis meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t-tes /uji beda rata-rata 

untuk mengetahui perbandingan kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata 

Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan. 

3.5.1 Analisis Deskriptif Persentase 

 Uji deskriptif adalah statistik yang di gunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi ( Sugiyono, 2010: 206). Dalam penelitian ini digunakan 

SPSS dalam menganalisis uji deskriptif. 

 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

adalah dengan menggunakan langkah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 
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b. Menentukan skor jawaban dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan 

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

Metode analisis deskriptif  persentase menggunakan rumus sebagai berikut: 

    
 

 
        

Keterangan : 

Dp :  Deskriptif Persentase (%) 

n  : jumlah skor jawaban responden 

N  : jumlah skor jawaban ideal 

%  : tingkat persentase 

 Untuk menentukan kategori persentase skor yang diperoleh pada masing-

masing indikator di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menetapkan persentase tertinggi = 
 

 
 x 100% = 100 % 

2. Menetapkan persentase terendah = 
 

 
 x 100% = 25 % 

3. Menetapkan rentang persentase = 100% - 25% = 75 % 

4. Menetapkan kelas interval  = 4 

5. Menetapkan panjang kelas interval = 75% : 4 = 19 % 

 Dengan panjang kelas interval 19% dan persentase terendah 25% dapat di 

buat kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Interval presentase Skor 

No Interval Presentase Kriteria 

1 81.00% - 100% Sangat Baik 

2 61.00% - 80.00% Baik 

3 41.00% - 60.00% Cukup Baik 

4 25.00% - 40.00% Tidak Cukup Baik 
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 Skala data yang digunakan pada pengukuran variabel kualitas kerja siswa 

Program Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK Negeri 1 

Pekalongan (X) adalah Skala Likert.  

 Menurut Sugiyono (2010: 132) Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang  fenomena 

sosial. Pada metode ini, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan dan jawaban dibagi dalam empat macam kategori, yaitu : ”Sangat 

Setuju” (SS), ”Setuju (S), ”Tidak Setuju” (TS), ”Sangat Tidak Setuju” (STS), 

dengan meniadakan alternatif jawaban ”Ragu-ragu” (R).  

 Penelitian ini menggunakan penskalaan model Likert yang telah 

dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban tengah atau ragu-ragu. Kemudian 

masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan diberi nilai sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Skala Likert 

Nilai Pendapat 

4 Sangat Setuju (SS) 

3 Setuju (S) 

2 Tidak Setuju (TS) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

Secara kontinum Skala Likert dapat digambarkan seperti berikut : 

STS   TS   S   SS 

  

Gambar 3.3 Gambar skala liker secara kontinum (Sugiyono, 2010: 135) 
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3.5.2 Uji Chi Square 

Dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu untuk mengetahui perbedaan 

kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI di Bisnis Center dan 

Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan digunakan uji chi square ( χ
2 

). 

Rumus dasar Chi Square seperti dibawah ini (Sugiyono, 2010: 295). 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

Dimana : 

   = Chi Kuadrat 

   = Frekuensi yang diobservasi 

   = Frekuensi yang diharapkan 

 Kemudian menurut perhitungan akan didapatkan x
2 

hitung yang  di 

bandingkan dengan dengan level of significance (α) = 0,05 (Suharsimi Arikunto, 

2006: 290). 

1). Apabila x
2
 hitung ≥ x

2 
tabel, maka masuk dalam daerah  penolakan Ha, jadi Ho 

ditolak dan Ha diterima. Berarti tidak ada perbedaan kualitas kerja siswa Program 

Keahlian Tata Busana kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana SMK 

Negeri 1 Pekalongan. 

2). Apabila x
2
 hitung ≤ x

2 
tabel, maka masuk dalam daerah penerimaan daerah  

Ha, jadi Ha dapat diterima dan Ho ditolak. Berarti ada perbedaan kualitas kerja 

siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi 

Busana SMK Negeri 1 Pekalongan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1  Deskripsi Data 

4.1.1 Analisis deskriptif Persentase kualitas kerja siswa di Bisnis Center 

dan Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan 

 Hasil penelitian yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pekalongan kelas XI 

Program Keahlian Tata Busana terdiri dari kelas XI Busana 1, XI Busana 2, dan 

XI Busana 3. Pada prinsipnya, ketiga kelas melaksanakan kegiatan praktik kerja 

di 2 program unit usaha busana yaitu Bisnis Center dan Unit Produksi. Bisnis 

Center digunakan untuk praktik kerja semua siswa kelas XI Program Keahlian 

busana kecuali siswa yang mengikuti praktik kerja di Unit Produksi dan Unit 

produksi digunakan untuk praktik kerja siswa Program Keahlian Tata Busana 

kelas XI yang memiliki kamampuan lebih unggul dibandingkan siswa lain 

berdasarkan nilai mata pelajaran produktif untuk disiapkan mengikuti Lomba 

Keterampilan Siswa (LKS).  

 Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kualitas kerja siswa di Bisnis 

Center dan Unit Produksi terdapat perbedaan. Hasil penelitian ini diperoleh 

berdasarkan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan 

pada saat penelitian. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

 

 

 



50 

 

 

 

Tabel 4.1 Deskriptif Perbedaan Kualitas Kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi 

No Variabel Indikator 

Hasil 

Bisnis 

Center 
Kategori 

Unit 

Produksi 
Kategori 

1. 

Kualitas 

kerja 

siswa (X) 

 Keterlibatan kerja 80% Baik 94% 
Sangat 

Baik 

 Kepuasan kerja 76% Baik 93% 
Sangat 

Baik 

 Pengurangan stress kerja 82% 
Sangat 

Baik 
90% 

Sangat 

Baik 

 Pengurangan jumlah 

kecelakan kerja dan 

jumlah karyawan sakit 

79% Baik 85% 
Sangat 

Baik 

Rata-rata 79% Baik 91% 
Sangat 

Baik 

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2013  

 Berdasarkan hasil dari tabel Tabel 4.1 menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI dengan 

rata-rata sebesar 79% di Bisnis Center dan di Unit Produksi 91%. Kualitas kerja 

siswa di Bisnis Center sebesar 79% termasuk dalam kategori baik dan 91% di 

Unit Produksi dalam kategori sangat baik.  

 Keterlibatan kerja di Bisnis Center tergolong dalam kategori baik karena 

rata-rata yang diperoleh sebesar 80%, sedangkan di Unit Produksi tergolong 

dalam kategori sangat baik karena rata-rata yang diperoleh sebesar 94%. 

 Kepuasan kerja di Bisnis Center tergolong dalam kategori baik karena 

rata-rata yang diperoleh sebesar 76%, dan di Unit Produksi tergolong dalam 

kategori sangat baik karena rata-rata yang diperoleh sebesar 93%. 

 Pengurangan stress kerja di Bisnis Center tergolong dalam kategori sangat 

baik karena rata-rata yang diperoleh sebesar 82%, dan di Unit Produksi tergolong 

dalam kategori sangat baik karena rata-rata yang diperoleh sebesar 90%. 
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 Pengurangan  jumlah kecelakan kerja dan jumlah karyawan sakit di Bisnis 

Center tergolong dalam kategori baik karena rata-rata yang diperoleh sebesar 

79%, sedangkan di Unit Produksi tergolong dalam kategori sangat baik karena 

rata-rata yang diperoleh sebesar 85%. 

Hal di atas menunjukkan bahwa pada kenyataannya kualitas kerja siswa 

Program Keahlian Tata Busana kelas XI di Unit Produksi Busana lebih baik dari 

pada di Bisnis Center. 

 

Gambar 4.1 Diagram hasil perbedaan kualitas kerja siswa di Bisnis Center dan 

Unit Produksi Busana. 
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4.2  Uji Chi  Square 

Berdasarkan hasil uji chi square dengan menggunakan crosstabulation 

melalui program SPSS 17.0 for Windows kualitas kerja siswa Program Keahlian 

Tata Busana kelas XI di peroleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2  Hasil uji chi square  kualitas kerja siswa program keahlian Tata Busana 

di Bisnis Center dan Unit Produksi. 

 

 Berdasarkan hasil analisis dengan uji statistik Chi square, dan yang 

menjadikan penelitian ini menggunakan uji statistik Fisher Exact karena terdapat 

expected value > 20% yaitu sebesar 50.0% yang memenuhi syarat untuk 

digunakan dalam menganalisis . Karena nilai p value lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 

0,05), maka Ha diterima dan H0 ditolak berarti ada perbedaan kualitas kerja siswa 

di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana. 

4.3 Pembahasan 

 Hasil analisis Chi square pada kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata 

Busana Kelas XI di Bisnis Center dan Unit Produksi menunjukan ada perbedaan. 

Chi-Square Tests 

9.740 b 1 .002 

7.421 1 .006 

12.325 1 .000 

.002 .002 

9.631 1 .002 

87 

Pearson Chi-Square 

Continuity Correction a 

Likelihood Ratio 

Fisher's Exact Test 

Linear-by-Linear 
Association 

N of Valid Cases 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Computed only for a 2x2 table a.  

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3. 
07. 

b.  
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Hasil kualitas kerja siswa di Bisnis Center dalam kategori baik, sedangkan 

kualitas kerja siswa di Unit Produksi dalam kategori sangat baik. Hal ini didukung 

dari hasil analisis deskriptif persentase di Bisnis Center dan Unit Produksi. Hasil 

analisis data mengenai kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana kelas 

XI di Bisnis Center dan Unit Produksi ditunjukan dari beberapa komponen yang 

dapat digunakan sebagai indikator-indikator kualitas kerja siswa, meliputi: (1) 

Keterlibatan kerja, (2) Kepuasan kerja, (3) Pengurangan stress kerja, (4) 

Pengurangan jumlah kecelakaan kerja dan jumlah karyawan sakit. 

  Indikator terendah kualitas kerja di Bisnis Center yaitu pada kepuasan 

kerja siswa. Siswa merasa belum merasa puas dalam keamanan kerja. Keamanan 

kerja dalam hal ini siswa masih mencurigai rekan sejawat dalam melaksanakan 

praktik kerja. Hal ini ditunjukan dari keenam indikator kepuasan kerja, keamanan 

kerja di Bisnis Center yang terendah. Indikator terendah kualitas kerja siswa di 

Unit Produksi busana ditunjukan dalam hal pengurangan jumlah kecelakaan kerja 

dan karyawan sakit. Hal ini ditunjukan dari kelima indikator pengurangan jumlah 

kecelakaan kerja dan karyawan sakit, memberi peralatan perlindungan diri, 

mengatur kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan kerja sebagai 

indikator terendah, dan mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya 

penyakit. Siswa kurang dalam perlindungan diri karena siswa merasa telah 

didukung dengan fasilitas kerja yang aman dalam bekerja. Siswa kurang dalam 

mengatur kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan kerja Unit Produksi 

Busana karena dalam hal ini tanggung jawab mengatur kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja bukan sepenuhnya tanggung jawab siswa tetapi pihak 
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pengurus juga bertanggung jawab akan hal ini. Siswa kurang dalam hal mencegah 

dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit karena siswa merasa 

kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan praktik kerja di Unit Produksi 

Busana sudah sangat baik. 

 Indikator kualitas kerja siswa Kompetensi Keahlian Tata Busana di Unit 

Produksi paling tinggi ditunjukan dengan keterlibatan siswa di praktik kerja Unit 

Produksi. Hal ini dikarenakan siswa selalu ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat keputusan. Seperti dalam 

penentuan waktu lama pembuatan pesanan. Indikator tertinggi kualitas kerja siswa 

di Bisnis Center pada pengurangan stress kerja. Hal ini dikarenakan siswa dalam 

praktik kerja di Bisnis Center memiliki daya tahan pribadi yang tinggi, artinya 

kekuatan siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengembangkan diri termasuk dalam kategori sangat baik. 

4.3.1  Keterlibatan kerja 

 Kualitas kerja siswa Kompetensi Keahlian Tata Busana di Bisnis Center 

tertinggi ditunjukan dengan keterlibatan kerja siswa di praktik kerja Bisnis Center. 

Hal ini dikarenakan dalam praktik kerja siswa memilki emosi dan mental yang 

harus dikendalikan, agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selain itu 

dalam keterlibatan kerja siswa juga harus memiliki motivasi untuk menyumbang 

(kontribusi) ide atau gagasan demi kelancaran tugasnya dalam praktik kerja. 

Siswa juga dalam praktik kerja harus memiliki rasa tanggung jawab  

menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini sesuai dengan aspek yang terkait dalam 

keterlibatan kerja atau partisipasi kerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara 
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(2009: 113) mengemukakan bahwa, ”Partisipasi adalah keterlibatan emosi dan 

mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk 

menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal 

tersebut. Berdasarkan definisi diatas, ada tiga aspek yang sangat penting dalam 

partisipasi kerja, yaitu keterlibatan emosi dan mental pegawai, motivasi untuk 

menyumbang (kontribusi), dan penerimaan tanggung jawab.” 

 Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa dilihat dari keterlibatan 

kerja siswa di Unit Produksi lebih baik dari pada di Bisnis Center, hal ini dapat 

dilihat dari hasil distribusi skor tanggapan responden terhadap indikator 

keterlibatan kerja. Dalam hal ini didukung juga jawaban responden dari hasil 

wawancara dan observasi yang peneliti lakukan. Keterlibatan siswa di Bisnis 

Center dikategorikan baik karena, dari ketiga indikator keterlibatan kerja 

tergolong naik sedangkan keterlibatan siswa di Unit Produksi dikategorikan 

sangat baik. 

 Keterlibatan kerja siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI di Bisnis 

Center dan Unit Produksi dalam hal motivasi untuk menyumbang (kontribusi) 

sangat tinggi. Hal ini ditunjukan dari ketiga aspek keterlibatan kerja, motivasi 

untuk menyumbang (kontribusi) sangat baik. Sedangkan dalam keterlibatan emosi 

dan mental siswa di Bisnis Center dan Unit Produksi tergolong rendah. Dalam hal 

ini pihak pengurus sebaiknya selalu membantu menyelesaikan setiap ada masalah 

atau konflik anatara siswa dalam pekerjaan sehingga hal ini tidak mengganggu 

pekerjaan dan tugas siswa dalam praktik kerja. 
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4.3.2 Kepuasan kerja 

 Kepuasan kerja dalam praktik kerja mempengaruhi kualitas kerja siswa di 

Bisnis Center dan Unit Produksi Busana. Karena semakin tinggi kepuasan kerja 

siswa semakin tinggi pula kualitas kerja siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Keith Davis (1985: 96) dalam Anwar Prabu 

Mangkunegara (2011: 117) mengemukakan bahwa,”kepuasan kerja adalah 

perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai dalam 

bekerja.” 

 Kepuasan kerja Program Keahlian Tata Busana kelas XI di Bisnis Center 

dan Unit Produksi dalam hal administrasi dan kebijakan unit usaha, kualitas 

pengawasan, hubungan dengan pengawas, keamanan kerja, kondisi kerja, dan 

status. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa dilihat dari indikator 

kepuasan kerja siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI di Unit Produksi 

Busana lebih baik dari pada di Bisnis Center, hal ini ditunjukan pada analisis rata-

rata di Bisnis Center termasuk dalam kategori baik dan di Unit Produksi termasuk 

dalam kategori sangat baik. Kepuasan kerja di Bisnis Center dikategorikan baik, 

hal ini ditunjukan dari hasil jawaban responden yang merasa setuju dan puas 

dengan kualitas pengawas dan hubungan dengan pengawas. Siswa dalam praktik 

kerja di Bisnis Center menjalin keakraban pengawas dalam hal ini pihak pengurus 

yang bertugas mengawasi pekerjaan siswa terutama bagian kendali mutu. 

Kepuasan kerja siswa di Unit Produksi Busana tertinggi ditunjukan dalam hal 

kondisi kerja. Kepuasan siswa di Bisnis Center tergolong rendah dalam hal 

keamanan kerja, yaitu siswa merasa belum aman dalam mengambil keputusan-
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keputusan yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab siswa. Kepuasan 

siswa di Unit Produksi tergolong rendah dalam hal status. Kerena berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara praktik kerja di Unit Produksi yang hanya terdiri 

dari dua orang setiap praktiknya di Unit Produksi membuat perbedaan kedudukan 

mudah terlihat. Kedudukan dalam hal ini siapa yang lebih dipercaya oleh pihak 

pengurus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Dalam praktik 

kerja di Unit Produksi sebaiknya pihak pengurus lebih adil dalam pembagian 

tugas karena dapat menimbulkan perbedaan kedudukan dalam melaksanakan 

praktik kerja. 

4.3.3 Pengurangan Stress Kerja 

 Pengurangan Stress kerja dalam praktik kerja di Bisnis Center dan Unit 

Produksi Busana dapat di dilakukan dengan mengendalikan perubahan dalam 

lingkungan praktik kerja dan diri siswa itu sendiri. Pengendalian perubahan 

lingkungan praktik dan diri siswa dapat dilakukan dengan mengendalikan sumber-

sumber stress, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stress dan 

meningkatkan daya tahan pribadi siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Panji Anoraga (2009: 109) yang menyebutkan bahwa, “faktor utama yang 

berkaitan langsung dengan stress, yaitu perubahan dalam lingkungan dan diri 

manusianya itu sendiri.”  

 Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pengurangan stress 

kerja pada siswa yang melaksanakan praktik kerja Bisnis Center dapat 

dikategorikan baik. Hasil ini didukung dari usaha peningkatan daya tahan pribadi 

oleh siswa dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk 
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mengembangkan diri. Di Unit Produksi pengurangan stress kerja siswa tertinggi 

ditunjukan dengan siswa merasa pihak pengurus menyediakan waktu untuk 

menerima keluhan atau masalah yang dihadapi siswa juaga dalam hal 

penyelesaian konflik yang ada, diselesaikan dengan keputusan bersama. Di Bisnis 

Center siswa paling merasa dapat mengurangi stess kerja dengan cara 

meningkatkan daya tahan pribadi, dalam hal ini siswa meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan diri yaitu dengan bertanya atau 

berdiskusi dengan teman kerja, atau bertanya langsung pada pihak pengurus 

terkait dengan hal yang belum dipahami dalam praktik kerja.   

  Indikator pengurangan stress kerja pada Unit Produksi terendah ditunjukan 

dalam hal meningkatkan daya tahan pribadi. Siswa kurang dalam meningkatkan 

daya tahan pribadi karena siswa dalam praktik kerja di Unit Produksi Busana 

merasa sudah cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dapat 

mempengaruhi kualitas kerja siswa di Unit Produksi apabila siswa mendapatkan 

tugas baru yang belum pernah diberikan sebelumnya atau tugas yang lebih sulit 

dari biasanya siswa akan tertekan hal ini sesuai dengan pengertian stress yang 

dikemukakan oleh Hany Handoko (2001:200),”Stress adalah suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi seseorang.” 

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:157) menjelaskan,” Stress 

kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi 

pekerjaan.” 
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4.3.4 Pengurangan jumlah kecelakaan kerja dan jumlah karyawan sakit.  

 Jumlah kecelakaan kerja dan jumlah karyawan sakit dalam penelitian ini 

meliputi mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi peralatan perlindungan 

diri, mengatur kebersihan, ketertiban dan keserasian lingkungan kerja, mencegah 

dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit, dan menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:162). 

 Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pengurangan jumlah 

kecelakaan dan jumlah karyawan sakit pada Bisnis Center dapat dikategorikan 

baik. Pengurangan jumlah kecelakaan dan jumlah karyawan sakit pada Unit 

Produksi tergolong sangat baik. Dari kelima indikator pengurangan jumlah 

kecelakaan dan jumlah karyawan sakit pada Bisnis Center, indikator terendah 

ditunjukan pada susasana kerja yang menggairahkan semangat kerja. Siswa 

kurang dalam hal menciptakan susasana kerja yang menggairahkan semangat 

kerja di Bisnis Center karena siswa merasa tugas yang ada tidak sesuai dengan 

minatnya. Indikator pengurangan jumlah kecelakaan dan jumlah karyawan sakit 

pada Bisnis Center tertinggi ditunjukan dengan memberikan peralatan 

perlindungan diri. Siswa dalam melindungi diri praktik kerja di Bisnis Center 

sudah baik karena siswa sudah menggunakan peralatan-peralatan sesuai petunjuk 

keamanan. Indikator pengurangan jumlah kecelakaan dan jumlah karyawan sakit 

di Unit Produksi terendah ditunjukan pada pemberian peralatan perlindungan diri, 

mengatur kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan kerja, serta 

pencegahan dan pemberian perawatan terhadap timbulnya penyakit. Siswa kurang  
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dalam hal pemberian peralatan perlindungan diri di Unit Produksi karena 

berdasarkan hasil wawancara siswa merasa praktik kerja di Unit Produksi sudah 

mempergunakan mesin-mesin dan peralatan yang dilengkapi alat-alat pengaman. 

Indikator pengurangan jumlah kecelakaan dan jumlah karyawan sakit di Unit 

Produksi tertinggi ditunjukan pencegahan dan mengurangi kecelakaan dan 

menciptakan suasana kerja yang menggairahkan. Siswa sangat baik dalam hal 

pencegahan dan mengurangi kecelakaan dan menciptakan suasana kerja yang 

menggairahkan di Unit Produksi. Hal ini berdasarkan observasi dan wawancara 

siswa merasa kegiatan-kegiatan pengaturan lingkungan kerja di Unit Produksi 

sudah sangat baik sehingga siswa merasa bergairah dalam melaksanakan praktik 

kerja di Unit Produksi. Risiko terjadinya kecelakaan karena kurangnya menjaga 

dan merawat lingkungan kerja dapat membahayakan, hal ini sesuai dengan 

pendapat Panji Anorga (2009: 76), ”Pada setiap kegiatan, termasuk pula dalam 

melakukan pekerjaan, risiko terjadinya kecelakaan selalu ada. Kecelakaan kerja 

mungkin disebabkan oleh tindakan yang membahayakan atau akibat keadaan 

yang berbahaya.” 

4.6  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang berjudul “Perbedaan Kualitas Kerja Siswa Program 

Keahlian Tata Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi” terdapat beberapa 

keterbatasan atau kelemahan. Penelitian ini tidak dapat dilanjutkan untuk program 

unit usaha di SMK lainnya, karena SMK lainnya tidak memiliki program Bisnis 

Center dan Unit Produksi yang memiliki karakteristik sejenis seperti di Bisnis 

Center dan Unit Produksi di SMK Negeri 1 Pekalongan. 
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 Kualitas kerja Siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI SMK 

Negeri 1 Pekalongan hanya diteliti di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK 

Negeri 1 Pekalongan. Kualitas kerja adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari 

dalam kegiatan bekerja, karena perkembangan kualitas kerja akan berjalan sesuai 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan keterbatasan 

tersebut, kualitas kerja di Bisnis Center dan Unit Produksi tidak dapat 

digeneralisasikan untuk angkatan lain di SMK Negeri 1 Pekalongan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas XI di Bisnis 

Center SMK Negeri 1 Pekalongan tahun 2013  dinyatakan baik, hal ini 

ditujukan dengan rata-rata persentase kualitas kerja siswa di Bisnis Center 

yang tergolong dalam kategori baik, sedangkan kualitas kerja siswa di 

Unit Produksi dinyatakan sangat baik. 

5.1.2 Ada perbedaan kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana Kelas 

XI dalam praktik kerja di Unit Produksi dan Bisnis Center SMK Negeri 1 

Pekalongan. Hal ini ditujukan dari hasil chi square yang menunjukan 

perbedaan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), berdasarkan kesimpulan 

hasil penelitian kualitas kerja siswa di Unit Produksi Busana lebih baik 

dari Bisnis Center. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan siswa Program Keahlian Tata Busana seyogyanya Unit 

Produksi menyelenggarakan praktik kerja siswa yang tidak hanya untuk 

disiapkan mengikuti Lomba Keterampilan Siswa (LKS), tetapi juga sama-

sama untuk membina siswa Program Keahlian Tata Busana kelas XI
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dalam praktik kerja agar semua siswa Program Keahlian TataBusana lebih 

Produktif. Siswa di Bisnis Center agar tetap dapat menyesesuaikan 

pelajaran dikelas saat melaksanakan praktik kerja di Bisnis Center 

sebaiknya aktif bertanya kepada guru dan teman tetang mata pelajaran dan 

tugas yang ditinggalkannya, agar tetap dapat memenuhi tugasnya. Bagi 

pihak pengurus Bisnis Center agar dapat menyusun jadwal praktik di 

Bisnis Center tanpa harus meninggalkan pelajaran siswa di kelas.  

5.2.2 Bagi pihak pengelola Bisnis Center dan Unit Produksi, berdasarkan hasil 

penelitian di Bisnis Center indikator terendah ditunjukan dengan kepuasan 

siswa. Dalam hal ini pihak pengurus Bisnis Center sebaiknya lebih 

meningkatkan kepuasan praktik kerja di Bisnis Center. Sedangkan 

indikator kualitas kerja di Unit Produksi terendah ditunjukan pada 

pengurangan jumlah kecelakaan kerja dan jumlah karyawan sakit. Dalam 

hal ini pihak pengurus Unit Produksi sebaiknya lebih meningkatkan 

kesehatan dan keselamatan kerja di Unit Produksi. Hal ini dilakukan untuk 

dapat lebih meningkatkan kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata 

Busana di Bisnis Center dan Unit Produksi Busana. 

5.2.3 Bagi pihak akademisi UNNES, berdasarkan hasil penelitian kualitas kerja 

ini sebaiknya digunakan sebagai pedoman dalam meningkat kualitas kerja 

akademisi dalam kedepannya yang merupakan wahana pelatihan 

pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
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 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 

Kisi-kisi Angket dan Wawancara  
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Kisi-kisi angket penelitian kualitas kerja siswa di Bisnis Center dan Unit Produksi SMK 

Negeri 1 Pekalongan 

No Variabel Indikator Sub indikator 
Jumlah 

Butir 
No Butir 

1 Kualitas 

kerja 

siswa 

 Keterlibatan 

kerja 

1). Keterlibatan emosi dan 

mental siswa. 

2). Motivasi untuk 

menyumbang (kontribusi). 

3). Penerimaan tanggung 

jawab. 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

3 

 Kepuasan 

kerja 

1). Administrasi dan 

kebijakan unit usaha 

2). Kualitas pengawasan 

3). Hubungan dengan 

pengawas 

4). Keamanan kerja 

5). Kondisi kerja 

6). Status 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 Pengurangan 

Stress Kerja 

1). Memperkecil dan 

mengendalikan sumber-

sumber stress. 

2). Menetralkan dampak 

yang ditimbulkan oleh 

stress. 

3). Meningkatkan daya 

tahan pribadi. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 Pengurangan 

Jumlah 

kecelakan 

kerja dan 

jumlah 

karyawan 

sakit 

1). Mencegah dan 

mengurangi kecelakaan. 

2). Memberikan peralatan 

perlindungan diri. 

3). Mengatur kebersihan, 

ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja. 

4). Mencegah dan 

memberikan perawatan 

terhadap timbulnya 

penyakit. 

5). Menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan 

semangat kerja.  

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

Kisi-kisi wawancara kualitas kerja siswa di Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan 
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No Variabel Indikator Sub indicator Informan No Butir 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

kerja 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterlibatan 

kerja 

1). Keterlibatan emosi 

dan mental siswa. 

 

 

 

 

2). Motivasi untuk 

menyumbang 

(kontribusi). 

 

 

 

 

3). Penerimaan 

tanggung jawab. 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 Kepuasan 

kerja 

1). Administrasi dan 

kebijakan unit usaha. 

 

 

 

 

2). Kualitas 

pengawasan 

 

 

 

 

 

 

3). Hubungan dengan 

pengawas. 

 

 

 

 

4). Keamanan kerja. 

 

 

 

 

5). Kondisi kerja. 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

 

4 

 

4 

 

1 

 

5 

 

5 

 

2 

 

6 

 

6 

 

3 

 

7 

 

7 

 

4 

 

8 
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6). Status 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

8 

 

5 

 

9 

 

9 

 

6 

 Pengurangan 

Stress Kerja 

1). Memperkecil dan 

mengendalikan 

sumber-sumber stress. 

 

 

 

 

2). Menetralkan 

dampak yang 

ditimbulkan oleh 

stress. 

 

 

3). Meningkatkan 

daya tahan pribadi. 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pengelola Unit 

Produksi 

10 

 

10 

 

7 

 

11 

 

11 

 

8 

 

12 

 

12 

 

9 

 Pengurangan 

Jumlah 

kecelakan 

kerja dan 

jumlah 

karyawan 

sakit 

1). Mencegah dan 

mengurangi 

kecelakaan. 

 

 

 

 

2). Memberikan 

peralatan perlindungan 

diri. 

 

 

 

 

3). Mengatur 

kebersihan, ketertiban, 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 
 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

13 

 

13 

 

4 

 

14 

 

14 

 

5 

 

 

15 

 

15 
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 dan keserasian 

lingkungan kerja. 

 

 

4). Mencegah dan 

memberikan 

perawatan terhadap 

timbulnya penyakit. 

 

 

 

5). Menciptakan 

suasana kerja yang 

menggairahkan 

semangat kerja.  

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 

 Siswa 

 Penanggung jawab 

Unit Produksi 

 Pelaksana Unit 

Produksi 

 

6 

 

16 

 

16 

 

7 

 

17 

 

17 

 

7 
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Lampiran 2 

Hasil Perhitungan Uji Coba Instrumen 

 

 

 

 



73 

 

 

 

TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS UJI COBA ANGKET PENELITIAN VARIABEL KUALITAS 

KERJA SISWA DI BISNIS CENTER 

No 

BUTIR SOAL 

Y Y2 Keterlibatan kerja Kepuasan kerja 
Pengurangan stress 

kerja 

Pengurangan jumlah kecelakaan kerja 

dan jumlah karyawan sakit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

X1-01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 67 4489 

X1-02 2 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 2 4 4 47 2209 

X1-03 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 37 1369 

X1-04 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 62 3844 

X1-05 2 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 2 3 4 46 2116 

X1-06 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 36 1296 

X1-07 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 46 2116 

X1-08 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 4 53 2809 

X1-09 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 61 3721 

X1-10 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 58 3364 

X1-11 2 3 3 2 2 3 4 4 4 1 2 3 3 2 2 4 4 48 2304 

X1-12 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 39 1521 

X1-13 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 63 3969 

X1-14 2 3 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 46 2116 

X1-15 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 37 1369 

SX 42 49 48 35 41 41 50 51 44 41 42 49 43 35 41 44 50 146 7454 

SX2 130 165 164 89 125 125 178 185 138 127 130 165 129 89 125 138 178 2380   

SXY 2205 2496 2481 1801 2160 2150 2579 2640 2254 2135 2205 2496 2217 1801 2160 2253 2579 38612   

rxy 0.849 0.684 0.748 0.573 0.865 0.794 0.706 0.783 0.566 0.639 0.849 0.684 0.843 0.573 0.865 0.557 0.706 k  = 17 

rtabel 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 0.514 

Ssb
2    

= 
12.24 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
st

2        

= 
174.33 

sb
2 0.8857 0.3524 0.7429 0.5238 0.9238 0.9238 0.8095 0.8286 0.6381 1.0667 0.8857 0.3524 0.4095 0.5238 0.9238 0.6381 0.8095 r11      = 0.988 
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PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Rumus : 

 

 

 

 

Kriteria 

 

Butir angket Valid jika rxy > rtabel 

Perhitungan : 

berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 4 67 16 4489 268 

2 2 47 4 2209 94 

3 2 37 4 1369 74 

4 4 62 16 3844 248 

5 2 46 4 2116 92 

6 2 36 4 1296 72 

7 3 46 9 2116 138 

8 4 53 16 2809 212 

9 3 61 9 3721 183 

10 4 58 16 3364 232 

11 2 48 4 2304 96 

12 2 39 4 1521 78 

13 4 63 16 3969 252 

14 2 46 4 2116 92 

15 2 37 4 1369 74 

S 8 146 24 7454 2205 

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

     

 

15 
 

x 2205 

 

 

 
 

 

 

8 
 

x 146 

     
rxy 

 

= 
 

 

          

 

          

    

15 x 24 - 8 
2
 

 

15 x 7454 - 146 
2
 

                         rxy = 0.940 

                   Pada a = 5% dengan  N= 15   diperoleh                     = 0,514 

 karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  “valid” dan dapat digunakan sebagai 

instrument penelitian. 

 

  

     2222
xyr
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TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS UJI COBA ANGKET PENELITIAN VARIABEL KUALITAS 

KERJA SISWA DI UNIT PRODUKSI BUSANA 

No 

BUTIR SOAL 

Y Y2 Keterlibatan kerja Kepuasan kerja 
Pengurangan stress 

kerja 

Pengurangan jumlah kecelakaan kerja 

dan jumlah karyawan sakit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

X2-01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 67 4489 

X2-02 2 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 3 4 52 2704 

X2-03 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 38 1444 

X2-04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4624 

X2-05 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 4489 

X2-06 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 4489 

SX 20 22 22 18 20 22 22 22 23 20 20 22 20 22 20 22 22 359 22239 

SX2 72 82 84 58 72 84 84 84 89 72 72 82 70 84 72 82 84 718 44478 

SXY 1256 1346 1360 1122 1256 1360 1360 1360 1398 1256 1256 1346 1241 1360 1256 1346 1360 22239   

rxy 0.933 0.933 0.868 0.817 0.933 0.868 0.868 0.868 0.868 0.933 0.933 0.933 0.881 0.868 0.933 0.933 0.868 k  = 17 

rtabel 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 Ssb
2    = 11.77 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid st
2        = 151.77 

sb
2 1.0667 0.2667 0.6667 0.8000 1.0667 0.6667 0.6667 0.6667 0.1667 1.0667 1.0667 0.2667 0.6667 0.6667 1.0667 0.2667 0.6667 r11      = 0.980 
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PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Rumus : 

 

 

 

 

Kriteria 

 

Butir angket Valid jika rxy > rtabel 

Perhitungan : 

berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 4 67 16 4489 268 

2 2 52 4 2704 104 

3 2 38 4 1444 76 

4 4 68 16 4624 272 

5 4 67 16 4489 268 

6 4 67 16 4489 268 

 20 359 72 22239 1256 

 

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

 

  

 

 
 

  

 

        

 

          

     

6 x 1256 

   

20 x 359 

     rxy = 

 

          

 

      

 

   

    

6 x 72 - 20 2
  6 x 22239 - 359 

2
 

                         rxy = 0.933 

                    

Pada a = 5% dengan  N=6   diperoleh                    = 0,811 

 karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  “valid” dan dapat digunakan sebagai 

instrument penelitian. 

 

 

 

  

     2222
xyr
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Lampiran 3 

Hasil Perhitungan Reliabilitas 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN DI BISNIS 

CENTER 

Rumus : 

 

 

Kriteria 

Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel 

Perhitungan 

1. Varians Total 

 

 

 

 

   7454 

 

 
 

146 

t
2
 = 15 

15 

          

  

= 174.333 

    2. Varians Butir 

b1
2
 = 

130 
 

 
 

 
42 

 

     15 = 0.89 

15 
   

       

 
 

 

     

b2
2


 
 

165 
 

 

49 

   
= 

  15 
= 0.35 

 

15 

   

b51
2
  

 

178 
 

 

 

50 
 

    =   15 = 0.81 

 
15 

 
  

 
b

2
 = 12.24 

        
        3. Koefisien reliabilitas 

r11  

 

= 
 

17 

 

 

1 
 

- 12.24 

   
17 - 1 

 

174.333 

r11      = 0,988 

Pada  a = 5% dengan N = 15  diperoleh                    = 0,514 

Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel dan dapat 

digunakan sebagai instrument penelitian. 










 













2

2

11 1
1k

k

t

br




 










2

2

2

t
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PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN DI UNIT 

PRODUKSI 

Rumus : 

 

 

 

Kriteria 

Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel 

Perhitungan 

1. Varians Total 

 

 

 

   22239 

 

 
 

359 

t
2
 = 6 

6 

          

  

= 151.767 

    2. Varians Butir 

b1
2
 = 

72 
 

 
 

 
20 

 

     6 = 1.07 

6 
   

       

 
 

 

     

b2
2


 
 

82 
 

 

22 

   
= 

  6 
= 0.27 

 

6 

   

b51
2
  

 

84 
 

 

 

22 
 

    =   6 = 0.67 

 
6 

 
  

 
b

2
 = 11.77 

        
        3. Koefisien reliabilitas 

r11  

 

= 
 

17 

 

 

1 
 

- 11.77 

 
   

17 - 1 

 

151.767 

 

 
 

           r11      = 0,980 

Pada  a = 5% dengan N = 15   diperoleh                    = 0,811 

Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel dan dapat 

digunakan sebagai instrument penelitian. 
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Lampiran 4 

Soal Angket 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden  :…………………….. 

Tanggal Pengisian  :…………………….. 

Nama   :…………………….. 

Kelas   : 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah daftar pernyataan berikut dengan cara memberi tanda checklist (√) pada 

salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi saudara. Tidak ada 

jawaban benar atau salah, peneliti lebih melihat angka-angka terbaik dari persepsi 

saudara tentang kualitas kerja siswa Program Keahlian Tata Busana di Bisnis 

Center SMK Negeri 1 Pekalongan. 

2. Jawaban tersedia berupa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut: 

a. SS  = Sangat Setuju 

b. S  = Setuju 

c. TS  = Tidak Setuju 

d. STS = Sangat Tidak Setuju 

 

III. DAFTAR PERNYATAAN 

Variabel Kualitas Kerja Siswa 

Indikator 

Keterlibatan Siswa 

No Keterangan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Siswa merasa setiap ada konflik dengan teman praktik 

kerja atau dalam pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan. 

    

2 Siswa ingin diikutsertakan oleh pihak pengurus untuk 

memberikan saran dalam membuat keputusan penting. 

    

3 Siswa merasa diberi tanggung jawab menyelesaikan tugas 

dengan baik, walaupun sulit dapat menemukan cara sendiri 

untuk menyelesaikannya. 
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Kepuasan Kerja  

4 Siswa puas dengan administrasi dan kebijakan yang 

berlaku. 

    

5 Siswa puas dengan pengawasan dari pihak pengurus 

sehingga memberikan motivasi dalam bekerja. 

    

6 Siswa merasa hubungan dengan pengwas berjalan baik.     

7 Siswa merasa puas dengan perasaan aman dalam 

melaksanakan pekerjaan.  

    

8 Siswa puas dengan kondisi kerja di unit usaha.     

9 Siswa merasa memiliki kedudukan yang sama dengan 

teman lain dalam melaksanakan praktik kerja. 

    

Pengurangan Stress Kerja 

10 Siswa merasa pihak pengurus menyediakan waktu untuk 

menerima keluhan atau masalah yang dihadapi.  

    

11 Penyelesaian konflik yang ada, diselesaikan dengan 

keputusan bersama. 

    

12 Siswa dapat menjaga keseimbangan mental dan emosi 

untuk meningkatkan daya taha pribadi. 

    

Pengurangan Jumlah Kecelakaan Kerja dan Karyawan 

13 Siswa didukung dengan program K3 ditempat kerja     

14 Siswa didukung dengan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja 

    

15 Kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan kerja 

telah sesuai. 

    

16 Siswa selalu menjaga dan merawat lingkungan kerja agar 

terhindar dari penyakit 

    

17 Siswa dapat menciptakan suasana kerja yang 

menggairahkan semangat kerja 

    

TERIMAKASIH 
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Lampiran 5 

Pedoman Observasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Kualitas Kerja Siswa Kompetensi Keahlian Tata Busana Kelas XI di Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Siswa merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, 

pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan 

 

 

 

 

 

 Siswa ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting 

 

 

 

 

 

 

 Siswa merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

sendiri untuk menyelesaikannya. 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa setiap ada 

konflik dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, 

pihak pengurus selalu membantu menyelesaikan. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa setiap ada 

konflik dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa setiap ada 

konflik dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang ingin diikut sertakan 

oleh pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang ingin diikut sertakan 

oleh pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang ingin diikut sertakan 

oleh pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 
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membuat keputusan penting. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa diberi 

tanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun 

sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa diberi 

tanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun 

sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Siswa puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku. 

 

 

 
 

 Siswa puas dengan pengawasan dari 

pihak pengurus sehingga memberikan 

motivasi dalam bekerja. 

 

 

 

 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang puas dengan 

administrasi dan kebijakan yang berlaku. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang puas dengan 

administrasi dan kebijakan yang berlaku. 

Skor 1: Jika tidak banyak dari siswa yang puas dengan 

administrasi dan kebijakan yang berlaku. 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga memberikan motivasi 

dalam bekerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang puas dengan pengawasan dari 

pihak pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang puas dengan 
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 Siswa merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik 

 

 

 

 

 Siswa puas dengan perasaan aman dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

 

 

 

 

 Siswa puas dengan kondisi kerja di unit 

usaha 

 

 Siswa merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja 

pengawasan dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang puas dengan 

pengawasan dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa hubungan 

dengan pengawas berjalan baik. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa hubungan 

dengan pengawas berjalan baik. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa hubungan 

dengan pengawas berjalan baik. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa puas dengan perasaan aman 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Skor 3: Jika banyak siswa puas dengan perasaan aman dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa puas dengan perasaan aman 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Skor 1: Jika tidak banyak  siswa puas dengan perasaan aman 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang puas dengan kondisi 

kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang puas dengan kondisi kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang puas dengan kondisi 

kerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang puas dengan kondisi 

kerja. 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam melaksanakan 
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praktik kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam melaksanakan 

praktik kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa memiliki 

kedudukan yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa memiliki 

kedudukan yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja. 

3 Pengurangan 

Stress 

 Siswa merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 Penyelesaian konflik yang ada 

diselesaikan dengan keputusan bersama. 

 

 

 

 

 Siswa dapat menjaga keseimbangan 

mental dan emosi untuk meningkatkan 

daya tahan pribadi. 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa pihak 

pengurus menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima keluhan atau 

masalah yang dihadapi. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima keluhan atau 

masalah yang dihadapi. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima keluhan atau 

masalah yang dihadapi. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa penyelesaian 

konflik yang ada diselesaikan dengan keputusan 

bersama. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa penyelesaian konflik 

yang ada diselesaikan dengan keputusan bersama. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa penyelesaian 

konflik yang ada diselesaikan dengan keputusan 

bersama. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa penyelesaian 

konflik yang ada diselesaikan dengan keputusan 
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bersama. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa dapat menjaga 

keseimbangan mental dan emosi untuk meningkatkan 

daya tahan pribadi. 

Skor 3: Jika banyak siswa dapat menjaga keseimbangan 

mental dan emosi untuk meningkatkan daya tahan 

pribadi. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa dapat menjaga 

keseimbangan mental dan emosi untuk meningkatkan 

daya tahan pribadi. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa dapat menjaga keseimbangan 

mental dan emosi untuk meningkatkan daya tahan 

pribadi. 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Siswa dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja. 

 

 

 

 

 Siswa selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit. 

 

 

 

 Siswa dapat mengatur kebersihan, 

ketertiban, dan keserasian lingkungan 

kerja. 

 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang dapat menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang dapat menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang dapat menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang dapat mengatur 

kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan 
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 Siswa didukung dengan program K3 

ditempat kerja. 

 

 

 

 

 

 Siswa didukung dengan fasilitas kerja 

yang aman dalam bekerja. 

kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang dapat mengatur kebersihan, 

ketertiban, dan keserasian lingkungan kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang dapat mengatur 

kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan 

kerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang dapat mengatur 

kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan 

kerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa merasa didukung dengan 

program K3 ditempat kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa merasa didukung dengan program 

K3 ditempat kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa merasa didukung dengan 

program K3 ditempat kerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa merasa didukung dengan 

program K3 ditempat kerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa merasa didukung dengan 

fasilitas kerja yang aman dalam bekerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa merasa didukung dengan fasilitas 

kerja yang aman dalam bekerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa merasa didukung dengan 

fasilitas kerja yang aman dalam bekerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa merasa didukung dengan 

fasilitas kerja yang aman dalam bekerja. 
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Lampiran 6 

Pedoman Wawancara 
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Pedoman Wawancara dengan Siswa, Penanggung Jawab, Pengelola, dan Pelaksana  

di Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan 
Narasumber/Informan : 

Hari/tanggal   : 

Waktu/tempat   : 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah siswa merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa setiap ada 

konflik dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, 

pihak pengurus selalu membantu menyelesaikan. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa setiap ada 

konflik dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa setiap ada 

konflik dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang ingin diikut sertakan 

oleh pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang ingin diikut sertakan 

oleh pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 
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sendiri untuk menyelesaikannya? membuat keputusan penting. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang ingin diikut sertakan 

oleh pihak pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa diberi 

tanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun 

sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa diberi 

tanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun 

sulit dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah siswa puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah siswa puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang puas dengan 

administrasi dan kebijakan yang berlaku. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang puas dengan 

administrasi dan kebijakan yang berlaku. 

Skor1: Jika tidak banyak dari siswa yang puas dengan 

administrasi dan kebijakan yang berlaku. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga memberikan motivasi 

dalam bekerja. 
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 Apakah siswa merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah siswa merasa puas dengan 

perasaan aman dalam melaksanakan 

pekerjaa? 

 

 

 

 

 Apakah siswa puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah siswa merasa memiliki 

kedudukan yang sama dengan teman lain 

dalam melaksanakan praktik kerja? 

Skor 3: Jika banyak siswa yang puas dengan pengawasan dari 

pihak pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang puas dengan 

pengawasan dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang puas dengan 

pengawasan dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa hubungan 

dengan pengawas berjalan baik. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa hubungan 

dengan pengawas berjalan baik. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa hubungan 

dengan pengawas berjalan baik. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa puas dengan perasaan aman 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Skor 3: Jika banyak siswa puas dengan perasaan aman dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa puas dengan perasaan aman 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Skor 1: Jika tidak banyak  siswa puas dengan perasaan aman 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang puas dengan kondisi 

kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang puas dengan kondisi kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang puas dengan kondisi 

kerja. 
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Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang puas dengan kondisi 

kerja. 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam melaksanakan 

praktik kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam melaksanakan 

praktik kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa memiliki 

kedudukan yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa memiliki 

kedudukan yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja. 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah siswa merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 

 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa pihak 

pengurus menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima keluhan atau 

masalah yang dihadapi. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima keluhan atau 

masalah yang dihadapi. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima keluhan atau 

masalah yang dihadapi. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang merasa penyelesaian 

konflik yang ada diselesaikan dengan keputusan 

bersama. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang merasa penyelesaian konflik 

yang ada diselesaikan dengan keputusan bersama. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang merasa penyelesaian 
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 Apakah siswa dapat menjaga 

keseimbangan mental dan emosi untuk 

meningkatkan daya tahan pribadi? 

konflik yang ada diselesaikan dengan keputusan 

bersama. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang merasa penyelesaian 

konflik yang ada diselesaikan dengan keputusan 

bersama. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa dapat menjaga 

keseimbangan mental dan emosi untuk meningkatkan 

daya tahan pribadi. 

Skor 3: Jika banyak siswa dapat menjaga keseimbangan 

mental dan emosi untuk meningkatkan daya tahan 

pribadi. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa dapat menjaga 

keseimbangan mental dan emosi untuk meningkatkan 

daya tahan pribadi. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa dapat menjaga keseimbangan 

mental dan emosi untuk meningkatkan daya tahan 

pribadi. 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah siswa dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 Apakah siswa selalu menjaga dan 

merawat lingkungan kerja agar terhindar 

dari penyakit? 

 

 

 

 Apakah siswa dapat mengatur kebersihan, 

    Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang dapat menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang dapat menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang dapat menciptakan 

suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 
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ketertiban, dan keserasian lingkungan 

kerja? 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 Apakah siswa didukung dengan fasilitas 

kerja yang aman dalam bekerja? 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit. 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa yang dapat mengatur 

kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan 

kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa yang dapat mengatur kebersihan, 

ketertiban, dan keserasian lingkungan kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa yang dapat mengatur 

kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan 

kerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa yang dapat mengatur 

kebersihan, ketertiban, dan keserasian lingkungan 

kerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa merasa didukung dengan 

program K3 ditempat kerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa merasa didukung dengan program 

K3 ditempat kerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa merasa didukung dengan 

program K3 ditempat kerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa merasa didukung dengan 

program K3 ditempat kerja. 

 

Skor 4: Jika sangat banyak siswa merasa didukung dengan 

fasilitas kerja yang aman dalam bekerja. 

Skor 3: Jika banyak siswa merasa didukung dengan fasilitas 

kerja yang aman dalam bekerja. 

Skor 2: Jika cukup banyak siswa merasa didukung dengan 

fasilitas kerja yang aman dalam bekerja. 

Skor 1: Jika tidak banyak siswa merasa didukung dengan 

fasilitas kerja yang aman dalam bekerja. 
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Lampiran 7 

Lembar Hasil Observasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Kualitas Kerja Siswa Kompetensi Keahlian Tata Busana Kelas XI di Unit Produksi SMK Negeri 1 Pekalongan 

Hari/tanggal : Senin, 10 Juni 2013 

Pukul  : 10.00 - selesai 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Siswa merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, 

pihak pengurus selalu membantu 

menyelesaikan 

 

 

 

 

 

 Siswa ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam 

membuat keputusan penting 

 

 

 

 

 Siswa merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

sendiri untuk menyelesaikannya. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 
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√ 

 

 

 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Siswa puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku. 

 

 

 

 

 Siswa puas dengan pengawasan dari 

pihak pengurus sehingga memberikan 

motivasi dalam bekerja. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

   Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 
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 Siswa merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik 

 

 

 

 

 Siswa tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan. 

 

 

 

 

 Siswa puas dengan kondisi kerja di unit 

usaha 

 

 Siswa merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 

Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 
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√ 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Siswa merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi 

 

 

 

 

 

 

 Penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama. 

 

 

 

 

 Siswa meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

   Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika penyelesaian konflik yang ada, diselesaikan 

dengan keputusan bersama. 

Skor 3: Jika penyelesaian konflik yang ada, diselesaikan 

dengan keputusan sebagian orang. 

Skor 2: Jika penyelesaian konflik yang ada, diselesaikan 

dengan beberapa orang. 

Skor 1: Jika penyelesaian konflik yang ada, diselesaikan 

dengan keputusan individu tertentu. 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Siswa dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja 

 

 

 

 

 Siswa selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit 

 

 

 

 Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 
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 Siswa didukung dengan program K3 

ditempat kerja 

 

 

 

 

 Siswa didukung dengan fasilitas kerja 

yang aman dalam bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Lampiran 8 

Lembar Hasil Wawancara 
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Pedoman Wawancara dengan siswa yang melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi 
Narasumber/Informan : Castra Andriani 

Kelas   : XI Busana 1 

Hari/tanggal   : Senin/ 17 Juni 2013 

Waktu/tempat   : Pukul 08.00/ Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah anda merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah anda ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah anda merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya?  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah anda puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 
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 Apakah anda merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah anda tidak mencurigai rekan 

sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 Apakah anda puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah anda merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 

Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah anda merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah anda meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

   Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 
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Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah anda dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit? 

 

 

 

 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 
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 Apakah anda didukung dengan fasilitas 

kerja yang aman dalam bekerja? 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Pedoman Wawancara dengan siswa yang melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi 
Narasumber/Informan : Dewi Marlina 

Kelas   : XI Busana 1 

Hari/tanggal   : Senin/17 Juni 2013 

Waktu/tempat   : Pukul 10.00/ Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah anda merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah anda ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah anda merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

  Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya?  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah anda puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 
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 Apakah anda merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah anda tidak mencurigai rekan 

sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah anda merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja? 

 

 

 

 

 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 
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Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah anda merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah anda meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 
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Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah anda dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit? 

 

 

 

 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan fasilitas 

    Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 
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kerja yang aman dalam bekerja? Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Pedoman Wawancara dengan siswa yang melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi 
Narasumber/Informan : Diana Amelia 

Kelas   : XI Busana 2 

Hari/tanggal   : Selasa/ 18 Juni 2013 

Waktu/tempat   : Pukul 08.00/ Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah anda merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah anda ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah anda merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya? Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah anda puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

    Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 
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 Apakah anda merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah anda tidak mencurigai rekan 

sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah anda merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja? 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 
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Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah anda merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah anda meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 
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Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah anda dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit? 

 

 

 

 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan fasilitas 

    Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 
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kerja yang aman dalam bekerja? Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Pedoman Wawancara dengan siswa yang melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi 
Narasumber/Informan : Eka Muchaeroh Khasanah 

Kelas   : XI Busana 2 

Hari/tanggal   : Selasa/ 18 Juni 2013 

Waktu/tempat   :Pukul 10.00/ Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah anda merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah anda ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah anda merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya? Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah anda puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

    Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 
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 Apakah anda merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah anda tidak mencurigai rekan 

sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah anda merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja? 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 
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Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah anda merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah anda meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 
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Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah anda dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit? 

 

 

 

 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan fasilitas 

    Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 
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kerja yang aman dalam bekerja? Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Pedoman Wawancara dengan siswa yang melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi 
Narasumber/Informan : Isma Maulida 

Kelas   : XI Busana 3 

Hari/tanggal   : Rabu/19 Juni 2013 

Waktu/tempat   : Pukul 08.00/ Unit Produksi Busana 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah anda merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah anda ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah anda merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya? Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah anda puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

    Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 
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 Apakah anda merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah anda tidak mencurigai rekan 

sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah anda merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja? 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 
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Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah anda merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah anda meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 
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Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah anda dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit? 

 

 

 

 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan fasilitas 

    Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 
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kerja yang aman dalam bekerja? Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Pedoman Wawancara dengan siswa yang melaksanakan praktik kerja di Unit Produksi 
Narasumber/Informan : Yana Latifa 

Kelas   : XI Busana 3 

Hari/tanggal   : Rabu/19 Juni 2013 

Waktu/tempat   : Pukul 10.00/Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah anda merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah anda ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah anda merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya? Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah anda puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

    Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 
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 Apakah anda merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah anda tidak mencurigai rekan 

sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 

 

 Apakah anda puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah anda merasa memiliki kedudukan 

yang sama dengan teman lain dalam 

melaksanakan praktik kerja? 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 
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Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah anda merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah anda meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

    Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 
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Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah anda dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda selalu menjaga dan merawat 

lingkungan kerja agar terhindar dari 

penyakit? 

 

 

 

 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 Apakah anda didukung dengan fasilitas 

    Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 
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kerja yang aman dalam bekerja? Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Pedoman Wawancara dengan penanggung jawab Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan 
Narasumber/Informan : Dra. Sugiharti 

Jabatan  : Guru Program Keahlian Tata Busana 

Hari/tanggal   : Kamis/20 Juni 2013 

Waktu/tempat   : Pukul 10.00/Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah siswa merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya?  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah siswa puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah siswa puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 
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 Apakah siswa merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah siswa tidak mencurigai rekan 

sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 

 

 Apakah siswa puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah siswa merasa memiliki 

kedudukan yang sama dengan teman lain 

dalam melaksanakan praktik kerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 
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√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 

Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan 

Stress 

 Apakah siswa merasa pihak pengurus 

menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah siswa meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√   Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 
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keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 

4 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah siswa dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah siswa selalu menjaga dan 

merawat lingkungan kerja agar terhindar 

dari penyakit? 

 

 

 

 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah siswa didukung dengan program 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

  Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 
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K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 

 Apakah siswa didukung dengan fasilitas 

kerja yang aman dalam bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Pedoman Wawancara dengan Pengelola Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan 
Narasumber/Informan : Sri Ambarwati 

Jabatan  : Petugas Unit Produksi Busana 

Hari/tanggal   : Sabtu, 22 Juni 2013 

Waktu/tempat   : 08.00/Unit Produksi Busana “ Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Kepuasan 

Kerja 

 Apakah siswa puas dengan administrasi 

dan kebijakan yang berlaku? 

 

 

 

 

 Apakah siswa puas dengan pengawasan 

dari pihak pengurus sehingga 

memberikan motivasi dalam bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa merasa hubungan dengan 

pengawas berjalan baik? 

 

 

 

 

 Apakah siswa tidak mencurigai rekan 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  Skor 4: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan administrasi dan 

kebijakan yang berlaku tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan pengawasan dari pihak 

pengurus sehingga memberikan motivasi dalam 

bekerja tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik cukup banyak. 
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sejawat dalam melakukan pekerjaan? 

 

 

 

 

 Apakah siswa puas dengan kondisi kerja 

di unit usaha? 

 

 Apakah siswa merasa memiliki 

kedudukan yang sama dengan teman lain 

dalam melaksanakan praktik kerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor 2: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa hubungan dengan pengawas 

berjalan baik tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang tidak mencurigai rekan sejawat 

dalam melakukan pekerjaan kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa tidak mencurigai rekan sejawat dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak 

Skor 4: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang puas dengan kondisi kerja tidak 

banyak 

Skor 4: Jika siswa merasa memiliki kedudukan yang sama 

dengan teman lain dalam melaksanakan praktik kerja 

banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa memiliki kedudukan yang 

sama dengan teman lain dalam melaksanakan praktik 

kerja tidak banyak 

3 Pengurangan  Apakah siswa merasa pihak pengurus √    Skor 4: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 
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Stress menyediakan waktu untuk menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi? 

 

 

 Apakah penyelesaian konflik yang ada, 

diselesaikan dengan keputusan bersama? 

 

 

 Apakah siswa meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan untuk mengembangkan 

diri? 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa merasa pihak pengurus menyediakan 

waktu untuk menerima keluhan atau masalah yang 

dihadapi tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengembangkan diri tidak banyak 
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Pedoman Wawancara dengan Pelaksana Unit Produksi Busana SMK Negeri 1 Pekalongan 
Narasumber/Informan : Windriatiningsih 

Jabatan  :Petugas Unit Produksi Busana 

Hari/tanggal   : Sabtu, 22 Juni 2013 

Waktu/tempat   : Pukul 10.00/Unit Produksi Busana “ Sanggar Garnis” 

No Indikator Aspek yang di amati 
Skor Keterangan 

4 3 2 1  

1 Keterlibatan 

Siswa 

 Apakah siswa merasa setiap ada konflik 

dengan teman praktik kerja atau dalam 

pekerjaan, pihak pengurus selalu 

membantu menyelesaikan? 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa ingin diikut sertakan oleh 

pihak pengurus untuk memberikan saran 

dalam membuat keputusan penting? 

 

 

 

 

 

 

 Apakah siswa merasa diberi tanggung 

jawab menyelesaikan tugas dengan baik, 

walaupun sulit dapat menemukan cara 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skor 4: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan cukup 

banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa setiap ada konflik dengan 

teman praktik kerja atau dalam pekerjaan, pihak 

pengurus selalu membantu menyelesaikan kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa terlindungi dengan jaminan 

keamanan bekerja di Unit Produksi tidak banyak. 

 

 

Skor 4: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting kurang banyak. 
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sendiri untuk menyelesaikannya?  

 

 

 

 

 

√ 

Skor 1: Jika siswa yang ingin diikut sertakan oleh pihak 

pengurus untuk memberikan saran dalam membuat 

keputusan penting tidak banyak. 

 

Skor 4: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang merasa diberi tanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun sulit 

dapat menemukan cara sendiri untuk 

menyelesaikannya tidak banyak. 

2 Pengurangan 

Jumlah 

Kecelakaan 

Kerja dan 

Karyawan 

 Apakah siswa dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan semangat 

kerja? 

 

 

 

 

 Apakah siswa selalu menjaga dan 

merawat lingkungan kerja agar terhindar 

dari penyakit? 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  Skor 4: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja diri kurang 

banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang dapat menciptakan suasana kerja 

yang menggairahkan semangat kerja tidak banyak 

 

Skor 4: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit banyak. 

Skor 3: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 
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 Apakah kebersihan, ketertiban, dan 

keserasian lingkungan kerja telah sesuai? 

 

 

 

 

 Apakah siswa didukung dengan program 

K3 ditempat kerja? 

 

 

 

 Apakah siswa didukung dengan fasilitas 

kerja yang aman dalam bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

kerja agar terhindar dari penyakit cukup banyak. 

Skor 2: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit kurang banyak. 

Skor 1: Jika siswa yang menjaga dan merawat lingkungan 

kerja agar terhindar dari penyakit tidak banyak 

Skor 4: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai. 

Skor 3: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai kurang sesuai 

Skor 1: Jika Kebersihan, ketertiban, dan keserasian 

lingkungan kerja telah sesuai tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

sesuai. 

Skor 3: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

cukup sesuai.. 

Skor 2: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

kurang sesuai 

Skor 1: Jika dukungan dengan program K3 ditempat kerja 

tidak sesuai. 

 

Skor 4: Jika dukungan fasilitas kerja yang aman dalam 

bekerja sesuai. 

Skor 3: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja cukup 

sesuai.. 

Skor 2: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja kurang 

sesuai 

Skor 1: Jika fasilitas kerja yang aman dalam bekerja tidak 

sesuai. 
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Lampiran 9 

Hasil Rekapitulasi Skor Kualitas Kerja Siswa 

di Bisnis Center
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No 
Kode 

Res. 

BISNIS CENTER 

Keterlibatan Kerja Kepuasan  kerja Pengurangan stress 
Pengurangan jumlah kecelakaan 

kerja dan jumlah karyawan sakit  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 X1-01 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

2 X1-02 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

3 X1-03 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 

4 X1-04 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

5 X1-05 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

6 X1-06 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 2 3 4 4 3 

7 X1-07 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 

8 X1-08 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 

9 X1-09 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

10 X1-10 2 1 3 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

11 X1-11 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

12 X1-12 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

13 X1-13 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

14 X1-14 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

15 X1-15 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 

16 X1-16 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 2 

17 X1-17 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

18 X1-18 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

19 X1-19 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

20 X1-20 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

21 X1-21 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

22 X1-22 2 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 

23 X1-23 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

24 X1-24 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

25 X1-25 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

26 X1-26 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 

27 X1-27 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

28 X1-28 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
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29 X1-29 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

30 X1-30 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

31 X1-31 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

32 X1-32 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 

33 X1-33 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

34 X1-34 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

35 X1-35 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

36 X1-36 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

37 X1-37 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

38 X1-38 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 

39 X1-39 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

40 X1-40 2 1 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 

41 X1-41 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

42 X1-42 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

43 X1-43 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

44 X1-44 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 

45 X1-45 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

46 X1-46 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 

47 X1-47 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

48 X1-48 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

49 X1-49 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

50 X1-50 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 

51 X1-51 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

52 X1-52 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

53 X1-53 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

54 X1-54 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

55 X1-55 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

56 X1-56 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

57 X1-57 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

58 X1-58 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

59 X1-59 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

60 X1-60 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 4 
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61 X1-61 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

62 X1-62 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

63 X1-63 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

64 X1-64 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

65 X1-65 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

66 X1-66 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

67 X1-67 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

68 X1-68 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

69 X1-69 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

70 X1-70 2 4 4 2 2 4 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

71 X1-71 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

72 X1-72 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

73 X1-73 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

74 X1-74 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

75 X1-75 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

76 X1-76 2 1 4 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4 

77 X1-77 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

78 X1-78 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 

79 X1-79 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 

80 X1-80 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

81 X1-81 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 

Rata-rata 76% 84% 81% 76% 75% 82% 72% 76% 77% 77% 81% 89% 80% 84% 81% 81% 70% 

Jumlah 782 1484 799 1281 

Nilai 

Maksimal 972 1944 972 1620 

Persentase 

Skor 80% 76% 82% 79% 

Kriteria Baik Baik Sangat Baik Baik 
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Lampiran 10 

Hasil Rekapitulasi skor Kualitas Kerja Siswa 

di Unit Produksi 
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Unit produksi 
 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Keterliatan Siswa 6 1.00 1.00 2.00 1.1667 .40825 .167 

Kepuasan Kerja 6 1.00 1.00 2.00 1.1667 .40825 .167 

Pengurangan Stress Kerja 6 1.00 1.00 2.00 1.1667 .40825 .167 

Pengurangan Kecelakaan 
kerja dankaryawan sakit 

6 1.00 1.00 2.00 1.1667 .40825 .167 

Valid N (listwise) 6       

 
Frequency Table 
 

Keterliatan Siswa 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Baik 5 83.3 83.3 83.3 

Baik 1 16.7 16.7 100.0 

Total 6 100.0 100.0  

 
Kepuasan Kerja 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Baik 5 83.3 83.3 83.3 

Baik 1 16.7 16.7 100.0 

Total 6 100.0 100.0  

 
Pengurangan Stress Kerja 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Baik 5 83.3 83.3 83.3 

Baik 1 16.7 16.7 100.0 

Total 6 100.0 100.0  

 

 
Pengurangan Kecelakaan kerja dankaryawan sakit 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Baik 5 83.3 83.3 83.3 

Baik 1 16.7 16.7 100.0 

Total 6 100.0 100.0  
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No 
Kode 

Res. 

UNIT PRODUKSI  

Keterlibatan Kerja Kepuasan  kerja Pengurangan stress 
Pengurangan jumlah kecelakaan 

kerja dan jumlah karyawan sakit  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 X2-01 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 

2 X2-02 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

3 X2-03 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 

4 X2-04 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

5 X2-05 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

6 X2-06 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 

Jumlah 23 22 23 23 22 22 22 24 21 22 22 21 21 20 20 20 21 

Rata-rata 96% 92% 96% 96% 92% 92% 92% 100% 88% 92% 92% 88% 88% 83% 83% 83% 88% 

Persentase Skor 94% 93% 90% 85% 

Kriteria Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Lampiran 11 

Hasil Perhitungan Chi Square 
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Symmetric Measures 

.314 .002 

87 

Contingency Coefficient Nominal by Nominal 

N of Valid Cases 

Value Approx. Sig. 

Not assuming the null hypothesis. a.  

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. b.  

Chi-Square Tests 

9.740 b 1 .002 
7.421 1 .006 

12.325 1 .000 

.002 .002 

9.631 1 .002 

87 

Pearson Chi-Square 

Continuity Correction a 

Likelihood Ratio 

Fisher's Exact Test 

Linear-by-Linear 
Association 

N of Valid Cases 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Computed only for a 2x2 table a.  

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3. 
07. 

b.  

Kelompok * Kualitas Kerja Siswa Crosstabulation 

49 

 
32 81 

46.1 35.9 81.0 
.0 61.0% 39.0% 100.0% 

0 6 

 
6 

3.9 3.1 6.0 

.0% 100.0% 100.0% 

49 38 87 

50.0 39.0 87.0 

56.2% 43.8% 100.0% 

Count 

Expected Count 

% within Kelompok 
Count 

Expected Count 

% within Kelompok 

Count 

Expected Count 

% within Kelompok 

Bisnis Center 

Unit Produksi 

Kelompok 

Total 

Baik Sangat Baik 

 

Kualitas Kerja Siswa 
Total 

Case Processing Summary 

87 100.0% 0 .0% 87 100.0% 
Kelompok * Kualitas 
Kerja Siswa 

N Percent N Percent N Percent 
Valid Missing Total 

Cases 
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Lampiran 12 

Hasil Dokumentasi 
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SMK Negeri 1 Pekalongan 

 

 

 

 

 

Ruang Praktik Kerja Unit Produksi Busana 

“Sanggar Garnis” SMK Negeri 1 Pekalongan 

 

Ruang Praktik Kerja Bisnis Center SMK 

Negeri 1 Pekalongan 
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Fasilitas kerja di ruang Bisnis Center SMK Negeri 1 Pekalongan 

 

Fasilitas di ruang Unit Produksi Busana “Sanggar Garnis” SMK Negeri 1 Pekalongan 
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Suasana kegiatan praktik kerja siswa di Unit 

Produksi Busana 

 

Suasana kegiatan praktik kerja siswa di Bisnis Center 

 

Busana pesta hasil praktik kerja 

siswa di Unit Produksi Busana 

Seragam Blazer untuk Program keahlian Kecantikan 

hasil praktik kerja siswa Program Keahlian Tata 

Busana  
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Lampiran 13 

Surat Ijin Penelitian 

 

 

 

 


