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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pada umumnya membutuhkan lapangan pekerjaan. Terlebih 

di era modern seperti ini yang menuntut seseorang untuk bekerja lebih keras lagi 

dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi di masa sekarang 

kebutuhan semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan sumber 

daya yang memiliki kualitas unggul supaya dapat bersaing di pasar tenaga kerja. 

Penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dari 

pendidikan formal sejak belajar di sekolah. Dengan pendidikan, peserta didik 

akan memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sangat dibutuhkan 

dalam mempersiapkan pekerjaan. Salah satu lembaga pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan yang 

mempunyai peran menyiapkan tenaga kerja ahli siap pakai sesuai dengan tujuan 

utama SMK menurut Depdiknas, (2004:6) yaitu: 

1. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan 

sikap profesionalisme 

2. Menyiapkan agar siswa mampu memilih karier, berkompetensi dan 

mampu mengembangkan diri 

3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan 

dunia usaha dan industry baik pada saat ini maupun pada saat masa yang 

akan datang 

4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara produktif, adaptif, dan 

kreatif. 

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang 

produktif, mampu bekerja mandiri dan terampil sehingga siap pakai dalam dunia 

kerja yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Persaingan semakin ketat di 
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dunia kerja dikarenakan jumlah angkatan kerja yang semakin banyak 

tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Seperti yang tertera 

dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah pengangguran terbuka lulusan 

SMK pada Agustus 2012 sebesar 1.067.009. Pada Agustus tahun berikutnya 

2013 sebesar 1.258.201. Sedangkan pada Agustus 2014 sebanyak 1.332.521. 

Dengan demikian siswa SMK dituntut untuk dapat siap kerja setelah mereka 

menyelesaikan masa studinya. Tetapi permasalahan yang sering dihadapi yaitu 

masih rendahnya motivasi siswa dalam memasuki dunia kerja.  

Seseorang tidak akan termotivasi untuk memasuki dunia kerja apabila 

tidak ada dorongan baik dari dalam diri individu itu sendiri maupun dorongan 

dari luar individu. Faktor dari dalam individu (intern) diantaranya adalah 

kemampuan (intelijensi), bakat, minat, sikap, kepribadian, nilai, hobi atau 

kegemaran, ketrampilan, penggunaan waktu senggang, aspirasi dan pengetahuan 

sekolah atau pendidikan sambungan, pengalaman kerja, pengetahuan tentang 

dunia kerja, kemampuan dan keterbatasan fisik dan penampilan lahiriah, masalah 

dan keterbatasan pribadi. Sedangkan faktor dari luar (ekstern) meliputi kelompok 

primer yang berasal dari lingkungan keluarga dan kelompok sekunder yang 

berasal dari teman sebaya Sukardi, (1989:44). 

Faktor dari dalam diri (intern) adalah faktor yang paling berpengaruh 

dalam menentukan seseorang untuk bekerja. Minat merupakan salah satu faktor 

yang sangat mempengaruhi. Karena suatu hal tidak akan bisa berjalan tanpa 

adanya ketertarikan terlebih dahulu pada suatu hal. Menurut Dewa Ketut Sukardi 

(1989:46) minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, 
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perpaduan dan campuran dari perasaan , harapan, prasangka cemas, takut dan 

kecenderungan-kecenderungan lain yang bisa mengarahkan individu kepada 

suatu pilihan tertentu. 

Ketika minat kerja itu tumbuh pastinya akan ada dorongan atau semangat 

dalam menggapai tujuan tersebut, dalam hal ini yaitu minat bekerja Di dalam 

lingkungan sekolah minatkerja tersebut dapat dilihat dari rasa ingin tahu siswa 

dengan bertanya kepada guru mengenai dunia kerja. Dengan sikap seperti itu 

merupakan salah satu ciri seseorang termotivasi melakukan sesuatu dalam 

kaitanya motivasi memasuki dunia kerja. 

Prestasi belajar menurut Tulus Tu’u (2004:75) merupakan hasil penilaian 

pendidikan tentang kemajuan siswa setelah melakukan aktivitas belajar. Dengan 

prestasi belajar yang baik tentunya siswa akan lebih percaya diri sehingga 

termotivasi untuk mencari kerja dibandingkan dengan siswa yang minim 

prestasi. 

Selain faktor yang bersumber dari dalam diri, ada faktor yang bersumber 

dari luar individu yaitu lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga sangat 

mempengaruhi seseorang dalam memasuki dunia kerja, siswa setelah lulus tidak 

memiliki pekerjaan maka akan sangat membebani orang tuanya terlebih apabila 

kondisi orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi. Melihat kondisi 

lingkungan keluarga yang pas-pasan tentunya dapat memberikkan motivasi 

secara tidak langsung terhadap siswa untuk segera bekerja setelah lulus nantinya.  

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, SMK 

Nusa Bhakti Semarang yang beralamat di jalan Wologito Barat No. 125 



4 

 

 

 

Semarang merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan 

Pembangunan Indonesia (YPPI) yang didirikan oleh Drs. Djoko Sumarmo 

(Alm.) pada tahun 1987. SMK Nusa Bhakti memiliki input yang cukup baik 

karena sudah terakreditasi. Hampir sebagian siswanya berasal dari SMP/MTs 

terbaik di kota Semarang. 

Berdasarkan informasi dari guru BK, minat bekerja siswa cukup baik 

dilihat dari ciri-ciri yang ditunjukkan saat belajar di sekolah dengan bertanya 

mengenai info pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya sebagai bekal ketika 

setelah lulus nanti. 

Selain itu, prestasi belajar siswa SMK Nusa Bhakti cenderung bagus, 

dilihat dari rata-rata nilai produktif sebagai berikut: 

Tabel 1.1. 

Rata-Rata Nilai Produktif Siswa SMK Nusa Bhakti Semarang 

Kelas XII Tahun 2013/2014 

Kelas Jurusan Jumlah Siswa Rata-Rata Nilai Rapor 

XII Akuntansi 30 78,6 

XII Pemasaran 23 78,8 

XII TKJ 23 79,3 

Sumber: SMK Nusa Bhakti Semarang, 2015 

Motivasi seseorang untuk bekerja juga dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga. Wawancara melalui 

guru BK SMK Nusa Bhakti Semarang, kondisi orang tua siswa cenderung 

ekonomi menengah kebawah. Lulusan orang tua siswa sebagian besar di jenjang 

SMA. Dan rata-rata pekerjaanya sebagai buruh dan karyawan swasta. 

Kondisi lingkungan keluarga siswa akan berpengaruh terhadap motivasi 

siswa dalam arah pemilihan pekerjaan atau karir bagi anaknya. Orang tua yang 

harmonis cenderung mengarahkan pendidikan yang baik untuk anaknya. Begitu 
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juga setelah anak lulus sekolah, orang tua ikut serta mengarahkan anaknya dalam 

pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Sebaliknya, 

anak yang hidup di lingkungan keluarga kurang perhatian, dia akan berlaku 

seenaknya bahkan enggan untuk bekerja. 

SMK Nusa Bhakti Semarang menjalin hubungan dengan perusahaan lain 

yang gunanya sebagai informasi kerja dalam kaitannya dengan penyerapan 

tenaga kerja sehingga siswa mudah mendapat pekerjaan. Hal ini memunculkan 

pendapat bahwa siswa yang melanjutkan pendidikannya di SMK cenderung akan 

bekerja setelah lulus sekolah. Namun pada kenyataannya melalui guru BK 

menceritakan bahwa masih terdapat beberapa peserta didik terutama kelas XII 

yang bingung setelah lulus dari SMK. Hal ini mencerminkan bahwa motivasi 

memasuki dunia kerja yang dimiliki oleh peserta didik belum sesuai dengan 

harapan atau tergolong rendah. Berikut adalah data yang diperoleh dari SMK 

Nusa Bhakti Semarang: 

Tabel 1.2. 

Data Lulusan Siswa SMK Nusa Bhakti Semarang Tahun 2013-2015 

Tahun Lulusan Melanjutkan Bekerja Belum 

Bekerja 

Belum 

diketahui 

Jumlah 

2013 5 18 23 27 73 

2014 8 29 24 15 76 

2015 7 15 31 15 68 

Jumlah 20 62 78 57 217 

Sumber: SMK Nusa Bhakti Semarang, 2015 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa lulusan SMK Nusa Bhakti 

Semarang dari tahun 2013-2015 terlihat motivasi memasuki dunia kerja siswa 

setelah lulus masih rendah dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya rinciannya 

adalah yang sudah bekerja hanya 62 siswa (28,58%) sedangkan untuk yang 
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belum bekerja sebanyak 78 siswa (35,95%), untuk siswa yang melanjutkan 

sebanyak 20 siswa (9,21%) dan sisanya belum diketahui sebanyak 57 siswa 

(26,27%).  

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “PENGARUH MINAT KERJA, PRESTASI BELAJAR DAN 

LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MOTIVASI MEMASUKI DUNIA 

KERJA SISWA SMK NUSA BHAKTI SEMARANG (Studi Pada Kelas XII 

Tahun Ajaran 2015/2016)” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :  

1. Adakah pengaruh Minat Kerja, Prestasi Belajar dan Lingkungan Keluarga 

terhadap Motivasi Memasuki Dunia Kerja Siswa SMK Nusa Bhakti 

Semarang (Studi Pada Kelas XII Tahun Ajaran 2015/2016)? 

2. Adakah pengaruh Minat Kerja terhadap Motivasi Memasuki Dunia Kerja 

Siswa SMK Nusa Bhakti Semarang (Studi Pada Kelas XII Tahun Ajaran 

2015/2016)? 

3. Adakah pengaruh Prestasi Belajar terhadap Motivasi Memasuki Dunia 

Kerja Siswa SMK Nusa Bhakti Semarang (Studi Pada Kelas XII Tahun 

Ajaran 2015/2016)? 

4. Adakah pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Motivasi Memasuki 

Dunia Kerja Siswa SMK Nusa Bhakti Semarang (Studi Pada Kelas XII 

Tahun Ajaran 2015/2016)? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh Minat 

Kerja, Prestasi Belajar dan Lingkungan Keluarga terhadap Motivasi 

Memasuki Dunia Kerja Siswa SMK Nusa Bhakti Semarang (Studi Pada 

Kelas XII Tahun Ajaran 2015/2016) 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh Minat Kerja 

terhadap Motivasi Memasuki Dunia Kerja Siswa SMK Nusa Bhakti 

Semarang (Studi Pada Kelas XII Tahun Ajaran 2015/2016) 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh Prestasi 

Belajar terhadap Motivasi Memasuki Dunia Kerja Siswa SMK Nusa 

Bhakti Semarang (Studi Pada Kelas XII Tahun Ajaran 2015/2016) 

4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh Lingkungan 

Keluarga terhadap Motivasi Memasuki Dunia Kerja Siswa SMK Nusa 

Bhakti Semarang (Studi Pada Kelas XII Tahun Ajaran 2015/2016) 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di peroleh pada penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memeperkaya 

wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

dunia pendidikan, khususnya mengenai minat siswa, prestasi dan 

kondisi ekonomi keluarga terhadap motivasi memasuki dunia kerja 
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siswa SMK. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai literatur 

dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 

2. Kegunaan Praktis  

1) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah untuk 

memantau sejauh mana motivasi siswa dalam menghadapi dunia kerja 

khususnya kelas XII. 

2) Bagi siswa 

Sebagai bahan evaluasi dan intropeksi diri bahwa perlu menumbuhkan 

minat dari dasar untuk mengikuti pelajaran dengan baik supaya 

prestasi belajarnya cenderung meningkat serta dapat memiliki 

motivasi untuk memasuki ke dunia kerja. 

3) Bagi Orang Tua 

Dapat dijadikan masukan tentang pentingnya motivasi dari lingkungan 

keluarga terutama dari orang tua agar siswa mampu memiliki 

dorongan atau motivasi untuk memasuki dunia kerja. 

 

 

 

 

 

 

 


