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ABSTRAK 

Beny Setiawan. 2017. Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dan 
Informasi Dunia Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Paket 
Keahlian TKBB di  SMK N 2 Salatiga. Dosen Pembimbing: Dr. Eng. Yeri 

Sutopo, M. Pd., M. T., dan Drs. Sumiyadi, M. T. Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan. 

 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meliputi teori maupun 

praktik dirasa masih kurang dalam menunjang kesiapan kerja siswa tanpa 

pengalaman kerja yang nyata dan usaha dari siswa untuk mencari informasi dunia 

kerja.  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan peranan pelaksanaan 

praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja; (2) menemukan peranan informasi 

dunia kerja terhadap kesiapan kerja; dan (3) menemukan peranan pelaksanaan 

praktik kerja industri dan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian ex post facto. Populasi Penelitian ini 

adalah siswa kelas XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga yang berjumalah 

37 siswa.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 

angket, dan wawancara terstruktur.  Uji coba instrumen dilakukan di SMK 3 

Semarang yang berjumlah 65 siswa.  Uji validitas instrumen dilakukan dengan  

product moment. Reliabilitas instrumen dianalisis dengan Alpha Cronbach. Data 

yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif, korelasi parsial dan regresi 

ganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan pelaksanaan praktik kerja 

industri terhadap kesiapan kerja mempunyai nilai r parsial = 0,182 dengan p = 
0,144, hasil tersebut berarti nilai korelasi parsial menunjukan tidak ada hubungan 

yang postif; (2) peranan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja mempunyai 

r parsial = 0,396 dengan p = 0,008, hasil tersebut berarti nilai korelasi parsial 

menunjukan adanya hubungan yang postif; dan (3) peranan pelaksanaan praktik 

kerja industri dan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja mempunyai 

koefisien korelasi secara bersama-sama (R) sebesar 0,472 atau 47,2% dengan nilai 

p = 0,014 < 0,05, hasil tersebut menunjukan hubungan positif peranan 

pelaksanaan praktik kerja industri dan informasi dunia kerja terhadap kesiapan 

kerja siswa. 

Kata Kunci : Praktik Kerja Industri, Informasi Dunia Kerja, Kesiapan Kerja, 
TKBB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Praktik Kerja Industri adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola 

bersama-sama antara SMK dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi 

pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksaaan hingga evaluasi dan 

sertifikasi yang merupakan suatu kesatuan program dengan menggunakan 

berbagai bentuk alternatif pelaksanaan, seperti day release, block release, dan 

sebagainya Kurikulum SMK (Dikmenjur :2008).  Dalam peraturan mentri 

pendidikan dan kebudayaaan Republik Indonesia Nommor 70 Tahun 2013 tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 

Aliyah Kejuruan, bahwa program Praktik Kerja Industri merupakan program 

kurikulum SMK yang pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan di satuan 

pendidikan dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan 

portofolio sebagai instrumen utama penilaian.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang 

pengolaaan dan penyelenggaraaan pendidikan pasal 1 ayat 15 disebutkan Sekolah 

Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk 

satuan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 

pada jenjang pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai 

kelanjutan dari SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
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belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.  SMK merupakan suatu 

jenjang kependidikan menengah kejuruan yang memiliki tujuan mempersiapkan 

lulusanya untuk dapat langsung bekerja.  Hal ini sesuai dengan isi undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai tujuan 

pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menjelaskan mengenai 

pendidikan kejuruan merupakan mempersiapkan peserta didik terutama untuk 

bekerja di bidang tertentu.

Bedasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai 

bulan Agustus 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan 

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan 1986 –

2015 untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan masih tergolong tinggi, yaitu 

dengan presntase 20,76%, Selanjutnya lulusan SMU dengan persentase sebesar 

30,16%, lulusan Akademi/Diploma sebesar 3,33%, lulusan Universitas sebesar 

8,64%, lulusan SLTP sebesar 18,17%, lulusan SD sebesar 13,29%, lulusan 

Tidak/belum tamat SD sebesar 4,91% dan Tidak/belum pernah sekolah sebesar 

0,73% (http://www.bps.go.id/).  Berdasar data yang didapat oleh Badan Pusat 

Statistik lulusan SMK yang menganggur jumlahnya masih tinggi, hal tersebut 

diakibatkan dari kurangnya kesiapan kerja siswa SMK sebelum mereka lulus. 

Di Salatiga terdapat SMK yang merupakan lembaga pendidikan untuk 

melatih lulusan SMP sederajat untuk meningkatkan ketrampilan sesuai bidang 

ilmu yang ingin ditekuni.  diharapkan setelah mengikuti pendidikan peserta didik 

dapat mencari lapangan kerja atau membuka usaha sendiri.  SMK 2 Salatiga 
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merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di Jalan Parikesit, 

Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.   

SMK 2 Salatiga memepunyai program studi paket keahlian TKBB.  

kemampuan siswa Paket TKBB dibina dengan mata pelajaran produktif sejak 

awal masuk sekolah, Sehingga diharapkan siswa dibentuk menjadi tenaga di

bidang kontruksi yang profesional dan kompeten.  Sekolah menengah kejuruan 

terdapat Praktik Kerja Industri. waktu pelaksanaan Praktik Kerja Industri pada 

umunya dilakukan pada kelas akhir kelas XI.  Praktik Kerja Industri bertujuan 

untuk mengenalkan siswa pada dunia kerja yang sebenarnya, sehingga siswa 

dapat beradaptasi dengan dunia kerja.  Namun dalam kenyataanya pada saat 

melakukan Praktik kerja industri terkadang masih tidak sesuai dengan dengan 

disiplin ilmu yang diajarkan di SMK pada saat menerima mata pelajaran 

produktif. ketidaksesuaian dengan materi yang diajarkan dengan pekerjaan yang 

dikerjakan akan menyebabkan berkurangnya keahlian yang didapat ketika Praktik 

kerja industri berakhir.  Kurangnya pengalaman yang didapatkan akan 

menurunkan kesiapan kerja siswa smk ketika sesudah dinyatakan lulus. 

Pada penelitian ini diadakan obeservasi pendahuluan untuk mengetahui 

kondisi nyata di SMK 2 salatiga khusunya pada paket keahlian TKBB.  Setelah 

melakukan observasi pendahuluan dengan Koordinator Praktik Kerja Industri di 

SMK 2 Salatiga, bahwa Praktik Kerja Industri sebenarnya dilaksanakan pada 2 

periode, yaitu periode pertama Februari – April, periode kedua dilaksanakan pada 

bulan Juli – September, namun ada juga tambahan Praktik Kerja Industri jalur 

khusus, yang mana sekolah telah melakukan kerja sama dengan lembaga mitra.  
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Melalui jalur khusus Lembaga mitra menentukan jumlah tenaga praktikan yang 

dibutuhkan, setelah itu sekolah melakukan seleksi terhadap siswa yang dianggap 

berprestasi dan kurang mampu dalam hal ekonomi.  Sebelum penerjunan Praktik 

Kerja Industri dilakukan Pembekalan 7 hari sebelum Praktik Kerja Industri 

dimulai.  Pembekalan meliputi pembekalan etos kerja, tata tertib ,penulisan 

laporan Praktik Kerja Industri dan juga pembekalan rohani. 

Data alumni yang didapat dari wakil kepala sekolah (Waka) BKK Sekolah 

menyatakan bahwa jika statistik lulusan paket keahlian SMK 2 Salatiga TKBB  

Tahun 2015-2016 dibuat diagram akan nampak seperti Gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Data Pelacakan Siswa SMK 2 Salatiga 

Diagram Gambar 1.1 menunjukan persentase dari total lulusan TKBB tahun 2015-

2016 yang berjumlah 25 siswa jika dipersentasekan 60% lulusan TKBB 

melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, 32% 

sedang masa tunggu dan 8% sudah bekerja. 

60% 

32% 

8% 

Melanjutkan Kuliah

Masa Tunggu

Bekerja
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Berdasarkan data statistik lulusan paket keahlian TKBB dapat dikatakan  

bahwa belum semua dari siswa lulusan TKBB terserap ke dunia kerja.   tujuan 

dari penyelangaraan Praktik Kerja Industri dalam rangka  mempersiapkan lulusan 

SMK untuk bekerja di dunia Usaha dan Industri masih belum tercapai karena 

belum semua lulusan SMK dapat langsung bekerja.  

Pendidikan SMK sebenarnya bertujuan mempersiapkan siswa sebagai tenaga 

kerja yang siap kerja di bidang kompetensinya.  pendidikan SMK meliputi teori 

maupun praktik dirasa masih kurang dalam menunjang kesiapan kerja siswa tanpa 

usaha dari siswa untuk mencari informasi dunia kerja.  Menurut Sukardi 

(1987:113) informasi dunia kerja merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan 

untuk membantu siswa memahami dirinya sendiri, dunia kerja pada umumnya, 

serta aspek-aspek dunia kerja pada khusunya. Semakin sering siswa mencari 

informasi dunia kerja, maka siswa akan semakin bisa merencanakan karier untuk 

masa depan, karena keputusan pengambilan karier sangat penting. Selain 

frekuensi atau kuantitas mencari informasi dunia kerja dibutuhkan juga kualitas 

informasi dunia kerja yang baik.  Berdasarkan observasi di SMK 2 Salatiga, usaha 

siswa dalam mencari informasi dunia kerja sudah ada tetapi belum maksimal. 

Berdasarkan uraian tentang fakta di atas, maka penelitian berjudul “ Peranan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dan Informasi Dunia Kerja Terhadap Kesiapan 

Kerja Siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga Tahun Ajaran 

2016/2017 ” menarik untuk dilakukan.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

a. Siswa TKBB pengalamanya masih kurang; 

b. Belum diketahui sejauh mana hubungan Praktik Kerja Industri terhadap 

kesiapan kerja siswa; 

c. Sebagian siswa TKBB melakukan Praktik Kerja Industri tetapi belum 

sepenuhnya sesuai kompetensi yang diajarkan; 

d. Kompetensi siswa TKBB masih kurang dengan tuntutan kerja; 

e. Banyak lulusan yang memilih melanjutkan studi yang kurang sesuai dengan 

bidang bangunan;  

f. Sebagian lulusan masih ada yang menjalani masa tunggu sehingga sekolah 

perlu meningkatkan kualitas pendidikan; 

g. kebutuhan di industri dengan pendidikan yang dilakukan di SMK masih 

kurang sehingga belum terjadi link and match; 

h. Kurang ada kepercayaan dari pihak industri mengingat ada banyak lulusan 

SMK yang belum banyak terserap di bidang bangunan; 

i. Kebutuhan tenaga kerja Kompetensi Keahlian TKBB di industri; 

j. Usaha siswa secara mandiri dalam mencari informasi dunia kerja yang 

diinginkanya masih rendah. 



7

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi permasalahan serta  

menghindari perkembangan permasalahan yang terlalu luas.  Batasan masalah 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

dan Informasi  Dunia Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Paket 

Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XII paket keahlian TKBB tahun 

ajaran 2016/2017 di SMK 2 salatiga. 

c. Variabel penelitian 

Menurut sugiyono (2010: 3) variabel penelitian adalah suatu nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dibuat  oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesipulannya.  Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini ada tiga macam, yang pertama adalah variabel bebas 

yaitu peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dan informasi dunia kerja, 

yang ketiga adalah variabel terikat yaitu kesiapan kerja siswa kelas XII paket 

keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII Paket 

Keahlian TKBB SMK 2 Salatiga? 

2. Bagaimanakah Informasi Dunia Kerja Siswa Kelas XII Paket Keahlian 

TKBB di SMK 2 Salatiga? 

3. Bagaimanakah Kesiapan Kerja siswa kelas XII Paket Keahlian TKBB di 

SMK 2 Salatiga? 

4. Bagaimanakah Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII 

Paket Keahlian TKBB SMK 2 Salatiga terhadap Kesiapan Kerja siswa kelas 

XII Paket Keahlian TKBB SMK 2 Salatiga? 

5. Bagaimanakah Peranan Informasi Dunia Kerja siswa kelas XII Paket 

Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga terhadap Kesiapan Kerja siswa kelas XII 

Paket Keahlian TKBB SMK 2 Salatiga? 

6. Bagaimanakah Peranan  Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dan Informasi 

Dunia Kerja terhadap Kesiapan Kerja siswa kelas XII Paket Keahlian TKBB 

SMK 2 Salatiga? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian yaitu :

1. Mendiskripsikan Pengalaman Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII Paket 

Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga; 

2. Mendiskripsikan Informasi Dunia Kerja Siswa Kelas XII Paket Keahlian 

TKBB di SMK 2 Salatiga; 

3. Mendiskripsikan Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB di 

SMK 2 Salatiga; 

4. Menemukan Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan 

Kerja Siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga; 

5. Menemukan Peranan Informasi dunia kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa 

Kelas XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga; 

6. Menemukan Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dan Informasi Dunia 

Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB di 

SMK 2 Salatiga. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat mendukung konsep teori Peranan Persepsi menurut 

Robbins, bahwa sesuatu yang dipersepsikan seseorang bisa saja berbeda dari 

realitas obejektifnya. Dunia sebagaimana yang dipersepsikan adalah dunia 
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yang penting secara perilaku.  Individu bisa melihat sesuatu yang sama, 

namun bisa saja mempersepsikanya secara berlainan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

b. Bagi peneliti 

1. Menyebarluaskan informasi mengenai Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri dan Informasi Dunia Kerja  terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas 

XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga. 

2. Menerapkan ilmu kependidikan di bidang bangunan yang diperoleh dari 

perkuliahan. 

c. Bagi siswa 

1. Untuk memberikan masukan untuk siswa mengenai pentingnya Praktik Kerja 

Industri guna meningkatkan kesiapan kerja, sehingga siswa lebih bisa 

mempersiapkan diri sedini mungkin. 

d. Bagi sekolah 

1. Penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan Praktik Kerja Industri 

agar lebih baik lagi. 

e. Bagi universitas 

1. Penelitian bisa dijadikan sumber pustaka untuk penelitian yang relevan. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang keliru dalam 

penelitian yang berjudul “Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dan 

Informasi Dunia Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Siswa kelas XII Paket Keahlian 
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TKBB Tahun Ajaran 2016/2017” maka peneliti akan menjelaskan istilah judul 

tersebut. Ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian: 

1. Persepsi 

“Pesepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkunganya.  Hubungan ini dilakukan lewat inderanya.  

Yaitu indera penglihat, pendengar, perasa dan pencium.”, Slameto (2010: 

102) 

2. Praktik Kerja Industri 

Menurut Depdiknas (2008) Praktik Kerja Industri merupakan bagian 

dari program pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik 

yang terjun langsung di dunia kerja.  Pelaksanaan program prakerin disususn 

bersama-sama sekolah dan dunia industri untuk pengembangan pendidikan 

SMK

3. Informasi Dunia Kerja 

Menurut Franklin R. dkk (dalam Sukardi, 1987: 122) informasi karir 

adalah informasi pekerjaan yang valid dan data yang dapat dipergunakan 

pada posisi-posisi pekerjaan, persyaratam memasuki dan kondisi serta 

imbalan yang ditawarkan, dan juga penawaran serta permintaan yang dapat 

diprediksi terhadap pekerja-pekerja dan sumber untuk informasi lebih lanjut. 
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4. Kesiapan Kerja  

“Kesiapan kerja adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang 

melibatkan pengembangan kerja peserta didik meliputi sikap, nilai, 

pengetahuan dan ketrampilan” (zamzam zamawi, 2012: 402).

4. SMK

  SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) mengacu pada undang-undang 

sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai tujuan 

pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa 

pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. 

5.  Siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga 

Siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB yang dimaksud adalah siswa 

yang berjumlah 37 orang yang aktif terdaftar Paket Keahlian TKBB (Teknik 

Konstruksi Batu Beton) di SMK 2 Salatiga. Siswa Kelas XII Paket Keahlian 

TKBB yang berjumlah 37 orang dijadikan Subjek Penelitian. 

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan ex post facto artinya 

penelitian berdasar kejadian yang dilakukan oleh subjek penelitian, penulis tidak 

terlibat langsung dalam Praktik kerja industri. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 SMK  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang 

pengolaaan dan penyelenggaraaan pendidikan pasal 1 ayat 15 disebutkan Sekolah 

Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk 

satuan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 

pada jenjang pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai 

kelanjutan dari SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam kurikulum 2013 atau lebih sering 

disebut Praktik Kerja Industri atau pada kurikulum 2006 disebut sebagai  

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah program pembelajaran  yang 

dilaksanakan secara khusus dengan mengambil alokasi waktu yang telah 

ditentukan yang melibatkan lembaga mitra. Lembaga mitra yang dimaksud bisa 

berasal dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. 

Praktik Kerja Industri merupakan suatu program produktif yang ada di SMK.  

Permendikbud Nomor 60 tahun 2014 menyatakan bahwa PKL dapat dilaksanakan 

menggunakan sistem block selama setengah semester (sekitar 3 bulan); dapat pula 

dengan cara masuk 3 hari dalam seminggu, setiap hari 8 jam selama 1 semester. 

Pelakasanaan pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B dapat dilakukan di 
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satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan)

dengan Portofolio sebagai utama penelitian. 

2.2 Persepsi 

“Pesepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia.  Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkunganya.  Hubungan ini dilakukan lewat inderanya.  Yaitu 

indera penglihat, pendengar, perasa dan pencium.”, Slameto (2010: 102). “makin 

baik suatu objek, orang, peristiwa atau hubungan diketahui, makin baik objek, 

orang, peristiwa atau hubungan tersebut dapat dingat”

Prinsip – prinsip persepsi antara lain : (1) persepsi itu relatif bukanya absolut, 

manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis 

seperti keadaan yang sebenarnya.  Seseorang tidak bisa menyebutkan berat benda 

yang dilihatnya atau dapat menghitung kecepatan mobil yang dilihat olehnya.  

Kaitanya dengan kerelatifan persepsi ini, dampak pertama dari suatu perubahan 

rangsangan dirasakan lebih besar daripada rangsangan yang datang berikutnya; (2)  

persepsi Itu Selektif, sesorang hanya mampu memperhatikan beberapa rangsangan 

saja yang ada di sekelilingnya pada saat tertentu saja.  Rangsangan yang diterima 

oleh seseorang bergantung dari apa yang dia pelajari, ada keterbatasan dalam 

kemampuan sesorang untuk menerima rangsangan; (3) persepsi mempunyai 

tatanan, orang menerima rasangsangan tidak dengan cara sembarangan.  Orang 

akan menerima rangsangan dalam bentuk hubungan-hubungan.  Jika rangsangan 

yang diterima manusia tidak lengkap, dirinya sendiri yang akan melengkapi 

hubungan tersebut sehingga rangsangan yang diterimanya akan menjadi jelas; (4) 

persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan), harapan 

dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih 

untuk diterima; dan (5) persepsi sesorang atau kelompok adapat jauh berbeda 

dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama, aritinya 

bahwa perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan 

individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan 

dalam motivasi (Slameto, 2010: 103).  

.
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2.3 Pengertian Praktik Kerja Industri dan Tujuan Praktik Kerja Industri 

Menurut Depdiknas (2008) Praktik Kerja Industri merupakan bagian dari 

program pembelajaran yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik yang terjun 

langsung di dunia kerja.  Pelaksanaan program prakerin disusun bersama-sama 

sekolah dan dunia industri untuk pengembangan pendidikan SMK.  Praktik kerja 

industri diharapkan menjadi latihan bagi siswa untuk beradaptasi dengan dunia

kerja. “Pendidikan (formal) di dalam suatu organisasi adalah suatu proses 

pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang 

bersangkutan, sedangkan pelatihan (training) adalah merupakan bagian dari suatu 

proses pendidikan, yang tujuanya untuk meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan khusus” (Soekidjo Notoatmodjo,  2015: 16).

Menurut Oemar Hamalik (2007: 91) Praktik kerja lapangan atau Program 

Pengalaman lapangan merupakan suatu program latihan yang dilakukan di 

lapangan atau di luar kelas, dalam kaitanya pembelajaran sebagai bagian integral 

program pelatihan. Praktik Kerja Industri di SMK bertujuan agar siswa 

memperoleh pengalaman langsung bekerja pada industri yang sebenarnya. 

Menurut Oemar Hamalik (2007: 21) Praktik kerja industri atau On Job Training

(OJT) bertujuan untuk memberikan kecakapan yang dibutuhkan dalam pekerjaan 

tertentu sesuai dengan tuntutan dan kemampuan bagi pekerjaan yang dilakukan,  

kegiatan mencakup membaca materi, praktik rotasi, pelatihan dan lain-lain.  

Oemar Hamalik mengatakan  “secara umum pelatihan bertujuan untuk 

mempersiapkan dan membina tenaga kerja, baik structural maupun fungsional, 

yang memiliki kemampuan berdisiplin yang baik” (Oemar Hamalik, 2007: 16).
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Menurut Oemar Hamalik (2007: 92) tujuan praktik kerja industri adalah 

meningkatkan kemampuan siswa mengenai bidang  ketrampilan kearah fungsi 

manajemen (perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, koordinasi, 

ketenangan, supervise, pengawasan, penilaian), dengan memanfaatkan (1) 

pengembangan konsep dan ilmu pengetahuan teknologi; (2) menggunakan ilmu 

manajemen di tempat kerja; dan (3) menggunakan cara pendekatan yang tepat 

dalam memnuhi kebutuhan karyawan.   

Menurut Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dikmenjur, 

2013) ada beberapa tujuan penyelenggaraan Praktik Kerja Industri diatantaranya: 

(1) menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki 

tingkat pengetahuan, ketrampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan pekerjaan; (2) memperoleh link and match antara SMK dan dunia kerja; 

(3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan kerja 

yang berkualitas; dan (4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap 

pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2015: 22) ada beberapa manfaat dari 

pelatihan diantaranya: (1) Tujuan umum,  yakni rumusan tentang kemampuan 

umum yang akan dicapai oleh pelatihan tersebut.  Misalnya setelah pelatihan ini 

peserta pelatihan mampu mendesain struktur beton bertulang; (2) Tujuan Khusus, 

yakni rician umum yang dirumuskan menjadi rincian khusus.  misalnya tujuan 

umum dalam contoh tersebut ke dalam kemampuan khusus, misalnya: 

kemampuan menghitung struktur beton bertulang, kemampuan menggambar 

struktur beton bertulang.  
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2.3.1 Manfaat Praktik Kerja Industri 

Praktik Kerja Industri mempunyai beberapa manfaat, seperti yang 

dikemukakan oleh Oemar Hamalik (2007:92) “Praktik Kerja Industri sebagai 

bagian Integral dalam program pelatihan, perlu bahkan dilaksankan karena 

mengandung beberapa manfaat atau kedayagunaan tertentu” .  menurut Oemar 

Hamalik (2007: 93)  ada beberapa manfaat Praktik Kerja Industri diantaranya:  (1)  

Bagi peserta, menyediakan kesempatan untuk peserta untuk melatih ketrampilan-

ketrampilan manajemen dalam situasi yang nyata; hal ini penting dalam rangka 

belajar menerapkan teori dan konsep ilmu yang telah dipelajari sebelumnya; (2)  

Bagi lembaga pelatihan, mengembangkan dan menjalin kerja sama antar lembaga 

pelatihan dengan organisasi tempat diselanggarakanya Praktik Kerja Industri; (3)  

Bagi Penyelenggaraan Praktik Kerja, Pimpinan maupun para tenaga kerja 

berkesempatan memberikan sumbanganya dalam upaya menyiapkan tenaga 

professional; dan (4)  Bagi pengembangan program pelatihan, hasil Praktik Kerja 

Industri dapat menjadi hasil evaluasi bagi Praktik Kerja Industri yang akan 

dilakukan mendatang. 

Menurut Depdiknas (2008 : 7), Praktik Kerja Industri memberikan beberapa 

keuntungan untuk siswa sebagai berikut: (1) Hasil peserta didik akan lebih 

bermakna, karena setelah tamat akan betul-betul memiliki bekal keahlian 

professional untuk terjun ke lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan taraf 

kehidupanya dan untuk bekal pengembangan dirinya secara berkelanjutan; (2) 

Rentang waktu (lead time) untuk mencapai keahlian professional menjadi lebih 

singkat, karena setelah tamat Praktik Kerja Industri tidak memerlukan waktu 
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latihan lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian yang siap pakai; dan (3) 

Keahlian Profesional yang diperoleh melalui Praktik Kerja Industri dapat 

meningkatkan harga dan rasa percaya diri tamatan yang pada akhirnya akan dapat 

mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian pada tingkat yang lebih tinggi. 

2.3.2 Komponen Praktik Kerja Industri 

Menurut wardiman djojonegoro (1997: 58), Praktik Kerja Industri 

Merupakan salah satu penyelenggaraaan pendidikan dan bidang kejuruan 

didukung oleh faktor yang menjadi komponen utama. Komponen yang dimaksud 

adalah : (1) Dunia usaha/dunia industri (DU/DI) pasangan; (2) Program 

pendidikan dan pelatihan bersama,meliputi standar kompetensi, standar  dan 

pendididkan.  (sebagaimana dikutip dari Ratna Sari, 2012: 16).   

Dunia usaha/dunia industri pada penelitian ini merupakan tempat dimana 

siswa smk paket keahlian TKBB melakukan Praktik Kerja Industri.  Dunia 

kerja/dunia kerja bisa dicari sendiri oleh siswa dan bisa dicarikan oleh pihak 

sekolah.  Dengan catatan bahwa orang tua siswa mengetahui yang dijadikan 

tempat Prktik Kerja Industri. 

2.3.3 Perencanaan Praktik Kerja Industri 

Menurut Oemar Hamalik (2007: 94) Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri 

bermula dari tahap perencanaan yang matang, tahap perencanaan dimaksudkan 

untuk memberi petunjuk yang jelas kepada peserta dan pembimbing dalam 

melaksanakan kegiatan di lapangan. Ada 5 hal yang dirumuskan dalam tujuan 
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praktik kerja industri diantaranya: (1) tujuan praktik yang jelas dan spesifik; (2) 

pokok bahasan bidang kegiatan yang dipraktikan; (3) jenis-jenis kegiatan yang 

disarankan; (4) fasilitas dan peralatan yang diperlukan; dan (5) prosedur penilaian. 

Menurut elfindri (2010: 10) softskill merupakan ketrampilan hidup yang 

sangat menetukan keberhasilan seseorang, yang wujudnya diantaranya berupa 

bekerja keras, eksekutor, jujur, visioner, dan disiplin.  lebih lanjut Elfindri 

menjelaskan bahwa soft skills merupakan ketrampilan dan kecakapan hidup yang 

harus dimiliki baik untuk diri sendiri, berkelompok, atau masyarakat, serta 

hubunganya dengan sang pencipta, sehingga soft skills sangat diperlukan untuk 

kecakapan hidup seseorang. menurut Elfindri (2010: 95) menyebutkan unsur-

unsur soft skills yang membuat sempurna adalah: (1) taat beribadah; (2) 

ketrampilan berkomunikasi; (3) terbentuknya sifat tanggungjawab; (4) kejujuran 

dan tepat waktu; (5) pekerja keras; (6) berani mengambil resiko; (7) terbiasa 

bekerja kelompok; (8) berketrampilan rumah tangga; dan (9) visioner.

Menurut Oemar Hamlik (2007: 79) tahapan pendahulan yang harus 

dilakukan peserta pelatihan adalah berpartisipasi dalam kegiatan pembekalan 

tentang teori pengajaran terpadu yang disajikan oleh pelatih, kemudian peserta 

dibentuk dalam beberapa kelompok, selanjutnya peserta mempelajari konsep dan 

teori serta bahan yang didapat dari unit tersebut. 

Menurut Oemar Hamalik (2007: 88) mengenai fasilitas, perlengakapan dan 

biaya dijabarkan sebagai berikut: (1) fasilitas praktik terdiri dari laboratorium 

kurtek, pusat sumber belajar, TKPK, dan lain-lain yang dapat menunjang 

pelaksanaan praktik unit; (2) perlengkapan praktik-praktik disesuaikan dengan 
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kebutuhan masing-masing unit yang dipraktikan dan disediakan sendiri oleh 

peserta; dan (3) biaya ditanggung oleh balai dan/ peserta, dan dapat menerima 

bantuan sukarela. 

2.3.4 Monitoring dan Evaluasi Praktik Kerja Industri 

Menurut Oemar Hamalik (2007: 100) monitoring merupakan hal yang 

penting dilakukan, pemantauan mempunyai tujuan untuk mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan guna mengatasi 

permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja industri.  Ada 3 tahapan 

pemantauan pelaksanaan praktik kerja industri diantaranya: (1) tahap awal, 

pemantauan dilakukan sebelum kegiatan praktik kerja dilakukan, pada saat waktu 

persiapan sampai dengan kegiatan memulai pelatihan tersebut; (2) tahap proses, 

pemantaun dilakukan pada saat waktu pelatihan sedang berlangsung; dan (3) 

tahap akhir, pemantauan dilakukan pada saat pelatihan akan berakhir. 

Menurut Soekidjo Notoatmojo (2015: 60) berdasar fungsinya,elavaluasi dan 

pengukuran diperlukan untuk memenuhi tiga kelompok kebutuhan yakni 

kebutuhan psikologis, kebutuhan dikdaktis dan kebutuhan administrasi. 

Kebutuhan Psikologis, Secara psikologis orang yang sedang dalam proses 

belajar mengajar baik si terajar (learner) maupun si pengajar (teacher)

memerlukan informasi yang dijadikan rangka acuan  (frame refrence) untuk 

mengetehui sejauh mana mereka mencapai tujuan yang ditetapkan,  

Kebutuhan Dikdaktis, Dengan adanya hasil-hasil pengukuran dan evaluasi  

akan diperoleh manfaaat  antara lain: (1) Memberikan umpan balik kepada learner 



21

tentang tingkat pengetahuan dan kemampuan yang belum dapat dicapai; (2) Juga 

memberikan umpan balik kepada pengajar, tentang hasil mengajar yang sudah 

maupun belum tercapai dari tujuan pendidikan tersebut; dan (3) Untuk 

membedakan kemampuan dan kegagalan atau tingkat keberhasilan seorang 

learner dalam mencapai suatu tingkat pendidikan. 

Kebutuhan Administrasi Dengan didapatnya hasil evaluasi dan pengukuran 

akan berguna bagi kebijakan-kebijakan yang ada kaitanya dengan administrasi 

dan pengelolaan,diantaranya: (1) Menentukan atau membuat keputusan tentang 

tamat belajar atau tinggal kelas dan sebagainya  bagi “learner”; (2) Sebagai Bahan 

Laporan baik kepada Instansi pendidikan yang bertanggungjawab terhadap proses 

mengajar tersebut. 

2.3.5 Tuntutan Industri terhadap SMK 

Menurut Idochi Anwar (2009: 10) pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan  yang berorientasi pada ketrampilan dimana lulusan diharapkan akan 

mudah memasuki dunia kerja.  Kerpraktisan sistem pendidikan, pengajaran dan 

pelatihan merupakan ciri khas pendidikan kejuruan.  Pendidikan kejuruan tidak 

berorientasi pada pendidikan akademik seperti jenis pendidikan non-kejuruan.  

Karena sebab itu, proses pembelajaranya bersifat praktik yang sesuai dengan 

bidang kejuruan tersebut. 

 Menurut Idochi Anwar (2009: 26) keterkaitan antara dunia  pendidikan, 

khususnya pendidikan kejuruan dengan kebutuhan masyarakat untuk 

mendapatkan pekerjaaan, merupakan suatu tuntutan perkembangan di masyarakat. 
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Tuntutan kebutuhan dunia industri terhadap SMK dapat diatasi dengan melakukan 

kerjasama antara dunia kerja dengan SMK.  Diperlukan kesuaian pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperoleh di SMK dengan kebutuhan di dunia kerja. 

2.3.6 Fasilitas Praktik Kerja Industri 

Menurut Slameto (2006: 68) salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah alat pelajaran.  Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan 

mempermudah penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa,  jika 

siswa siswa lebih mudah menerima pelajaran, maka siswa akan belajar lebih giat. 

Menurut slameto (2010: 76) ada bebrapa faktor yang mempengaruhi kondisi 

belajar salah satunya adalah kondisi eksternal, kondisi eksternal adalah kondisi 

yang berasal dari luar diri manusia, seperti kebersihan rumah, serta keadaaan fisik 

yang lain.  Untuk mendapatkan hasil belajar yang efektif diperlukan lingkungan 

fisik yang baik, seperti: (1) Ruang harus bersih,tidak ada bau-bauan yang bisa 

mengganggu konsentrasi pikiran; (2) Ruangan cukup terang, tidak gelap yang bisa 

mengganggu mata, artinya pencahayaan harus cukup; dan (3) Cukup sarana yang 

diperlukan untuk belajar, misal alat pelajaran, buku-buku, dan sebagainya. 

2.4    Informasi Dunia Kerja 

2.4.1 Definisi Informasi Dunia Kerja 

“Informasi sebagai data yang telah diiterpretasikan dan dimanifestasikan 

dalam bentuk tertentu, yang memiliki arti dan berguna dalam bentuk tertentu, 

yang memeiliki arti dan berguna bagi yang memerlukanya, dan mempunyai nilai 
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nyata sebagai sarana dalam proses pengambilan keputusan” (Nawawi, 2010: 178),

(sebagaimana dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 37).  Davis (Dalam Depdiknas, 

2005:12) menyebutkan bahwa informasi sebagai data yang telah diolah menjadi 

bentuk yang berguna bagi penerimanya, berupa nilai yang dapat dipahami di 

dalam keputusan sekarang maupun masa depan (sebagaimana dikutip dari Eka 

Nurrahmah, 2014: 36).   

 Menurut Franklin R. dkk (dalam Sukardi, 1987: 112) Informasi karir adalah 

informasi karir adalah informasi pekerjaaan yang valid dan data yang dapat 

dipergunakan pada posisi-posisi pekerjaan, persyaratan memasuki dan kondisi 

kerja serta imbalan yang ditawarkan, dan juga penawaran serta permintaaan yang 

dapat diperediksi terhadap pekerja-pkerja dan sumber untuk informasi lebih lanjut 

(sebagaimana dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 38).  . 

Menurut Sukardi (1987:113) informasi dunia kerja merupakan suatu alat 

yang dapat dipergunakan untuk membantu siswa memahami dirinya sendiri, dunia 

kerja pada umumnya, serta aspek-aspek dunia kerja pada khusunya (sebagaimana 

dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 38).  . 

Informasi pekerjaan mempunyai cakupan yaitu pengetahuan tentang dunia 

kerja pada umunya mempunyai cakupan yaitu pengetahuan tentang dunia kerja 

pada umunya dan bidang pekerjaan tertentu pada khususnya, yang digunakan 

untuk mengembangkan rencana sementara pekerjaan yang akan menjadi pegangan 

setamat dari SMK (Syamsu Yusuf, 2006: 267) (sebagaimana dikutip dari Eka 

Nurrahmah, 2014: 39).   
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2.4.2 Ruang Lingkup Informasi Dunia Kerja 

Menurut Supriatna dan Budiman (2012: 46) Secara garis besar pengetahuan 

dunia kerja tercakup dalam lima aspek diantaranya: (1) pengetahuan tentang cara 

orang lain (yang sudah berkarir) mempelajari pekerjaan.  Pengetahuan ini akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi siswa dalam mengidentifikasi dan menentukan 

pekerjaaan yang akan menjadi bidang karir pilihanya di masa depan; (2)  

penegtahuan tentang cara orang lain (yang sudah berkarir) memahami minat dan 

kemampuanya dalam berkarir; (3) pengetahuan tentng persyaratan yang 

dibutuhkan untuk memasuki sebuah pekerjaan; (4) pengetahuan tentang tugas 

bebrapa jabatan; dan (5) pengetahuan tentang alas an orang lain berganti atau 

berpindah pekerjaan (sebagaimana dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 40).  . 

Menurut Sukardi (1987: 112-113) ada beberapa fakta-fakta yang relevan 

mengenai informasi karir/jabatan : (1) potensi pekerjaan termasuk luasnya, 

komposisinya, faktor-faktor geografis, jenis kelamin, tingkat usia, dan besarnya 

kelompok-kelompok industri; (2) Struktur kerja dan besarnya kelompok-

kelompok kerja; (3) Ruang lingkup dunia kerja meliputi pemahaman lapangan 

kerja, perubahan populasi permintaan dari masyarakat umum yang membail dan 

perubahan teknologi; (4) perundangan-undangan peraturan atau perjanjian kerja, 

(5) sumber-sumber informasi dalam rangka mengadakan studi yang berkaitan 

dengan pekerjaaan; (6) klasifikasi pekerjaan dan informasi pekerjaan; (7) 

pentingnya dan kritisnya pekerjaan; (8) tugas-tugas nyata dari pekerjaan dan 

hakekat dari pekerjaan; (9) pemenuhan kebutuhan untuk bermacam-macam 
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pekerjaan; (10) metode dalam memasuki pekerjaan dan meningkatkan prestasi 

kerja; (11) pendapat dan bentuk-bentuk imbalan dari bermacam-macam 

pekerjaaan; (12) kondisi-kondisi kerja dalam berjenis-jenis pekerjaan; (13) kriteria 

untuk penilaian terhadap materi informasi pekerjaan; dan (14) ciri-ciri khas 

tempat kerja (sebagaimana dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 41).  . 

Menurut Ahmadi dan Rohani (1991: 176) informasi pekerjaan yang perlu 

diketahui oleh siswa, yaitu : jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkunganya, jenis-

jenis pekerjaaan yang dapat dimasuki oleh suatu tamatan, kondisi dan masa depan 

dalam suatu pekerjaan, jenis pendidikan yang tersedia untuk suatu pekerjaan, dan 

syarat khusus suatu pekerjaan (sebagaimana dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 

41).   

2.4.3 Sumber Informasi Dunia Kerja 

Menurut Sukardi dan Sumiati (1989: 217) informasi tentang pekerjaan dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: (1) penerbitan kependidikan yang 

secara tetap menerbitkan buku-buku monograph dan material lainya yang 

menyedialan informasi pekerjaan; (2)  biro pemerintah, secara regular 

menyiapkan artikel-artikel dan laporan ringkas proyek penelitian yang baru dalam 

analisis pekerjaan; dan (3)  majalah, surat kabar, dan pamphlet yang diterbitkan 

oleh asosiasi profesi, perdagangan, bisnis, serikat kerja, dan perusahaan-

perusahaan. Material ini dapat ditemukan dalam banyak tempat misalnya 

perpustakaan, pusat informasi karir dan sebagainya (sebagaimana dikutip dari Eka 

Nurrahmah, 2014: 42).  . 
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 Sumber-sumber yang tercetak informasi dunia kerja dapat juga diperoleh dari 

sumber non cetak.  Menurut Supriatna dan Budiman (2012: 52-53) sumber-

sember informasi dunia kerja non cetak dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan 

dintaranya: (1) bursa kerja, bursa kerja merupakan salah satu kegiatan pemberian 

informasi tentang peluang kerja.  guru atau pemandu bursa kerja yang secara 

nyata membutuhkan tenaga kerja dalam berbagai bidang kehidupan.  Melalui 

BKK siswa dapat memperoleh informs-informasi peluang kerja yang ada, jenis 

pekerjaan yang dapat dimasuki, persyaratan memasuki pekerjaan, gaji dan 

kesejahteraan lain dapat diperoleh untuk sekarang dan mas depan; (2) career days 

(hari karir), hari karier merupakan salah satu kegiatan pemberian informasi 

tentang peluang karier atau perusahaan, mereka membuka stand masing-masing 

untuk memperkenalkan kepada siswa berbagai seluk beluk profesi yang mereka 

geluti, terutama informasi peluang kerja di lembaga masing-masing.  Para siswa 

mengeksplorasi berbagai hal kepada narasumber untuk menggali peluang karier 

yang mungkin dapat diambilnya; dan (3) kunjungan karier, kunjungan karier 

merupakan salah satu kegiatan untuk membuka peluang dan mengeksplorasi 

bidang karier tertentu secara lebih mendalam.  Selanjutnya, guru atau pemandu 

melakukan promosi kepada lembaga yang akan dikunjungi tentang kompetensi 

siswa yang dimiliki sesuai dengan persyaratan dan tuntutan kerja pada lembaga 

yang dikunjungi dan siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai 

peluang kerja yang mungkin dapat dicapainya melalui Tanya jawab (sebagaimana 

dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 42).   Menurut Renita Mulyaningtyas dan 
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Yusuf Purnomo Hadiyanto (2007: 78), informasi dunia kerja dapat diperoleh 

dengan membina relasi dengan kenalan, teman atau banyak pihak. 

2.4.4 Informasi Dunia Kerja yang Baik 

Menurut Sukardi (1993: 215) informasi dunia kerja yang baik adalah yang 

memnuhi prasyaratan sebagai berikut: (1) obyektif, yaitu informasi hendaknya 

sebagaimana adanya maksudnya tidak dibuat-buat, dilebihkan, dan ditutup-tutupi; 

(2) sistematis, yaitu informasi yang tersusun dari hal-hal yang bersifat umum ke 

khusus memiliki klasifikasi yang jelas, serta mengungkapkan karakteristik suatu 

obyek dengan jelas; (3) jelas keterkaitanya, yaitu mengidentifikasikan hubungan 

dengan jabatan yang lain serta hubungan antar pekerjaan yang berada dalam 

kelompok jabatan tersebut; (4) mencantumkan rujukan, yaitu mencantumkan 

sumber-sumber informasi pekerjaaan lain; (5) baru, yaitu informasi tersebut masih 

tepat atau masih berlaku sampai sekarang; (6) akurat, yaitu menggunakan ukuran-

ukuran yang tepat dan baku.  Ketepatan informasi mutlak diperlukan dalam 

pengambilan keputusan; (7) dapat dipercaya, yaitu informasi dibuat oleh orang-

orang yang berkompeten, terlihat dalam bidang pekerjaan atau instansi yang 

berwewenang; (8) berguna, yaitu menunjang perencanaan dan pengambilan 

keputusan karier; (9) menyeluruh, yaitu mencakup semua bidang baik ekonomi, 

social, psikologi maupun budaya; dan (10) bukan rahasia Negara, instansi, 

keluarga maupun perorangan (sebagaimana dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 

44).   
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 Menurut Sutabri (2005: 35-36) kualitas informasi kerja tergantung pada tiga 

hal yaitu: (1) akurat (accurate), informasi yang dimaksudkan nyata dan fakta 

berdasarkan yang ada; (2) tepat waktu (timelines), informasi yang ada masih 

berlaku; dan (3) relevan (relevance), informasi yang didapatkan harus berguna 

kedepanya (sebagaimana dikutip dari Eka Nurrahmah, 2014: 45). 

2.5 Pengertian Kesiapan Kerja 

Menurut james Drever kesiapan adalah Preparedness to respond or react.

Yang artinya: 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. Kesediaan 
itu timbul dari dalam diri sesorang dan juga berhubungan dengan kematangan, 
karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan.  Kesiapan 
ini perlu diperhatikan dalam proses belajar dan padanya sesudah ada kesiapan, 
maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

Menurut Slameto (2010: 113) kesiapan merupan kondisi kejiwaan sesorang 

yang mengharuskan dia untuk memberi jawaban tertentu untuk mengatasi situasi 

atau keadaaan. Kondisi mempengaruhi seseorang untuk memberikan umpan balik 

diantaranya: (1) kondisi fisik, mental dan keadaan emosi seseorang; (2) 

kebutuhan, motif dan tujuan; dan (3) ketrampilan seseorang, pengetahuan dan 

hal-hal lain yang dipelajari. 

“kesiapan kerja adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang 

melibatkan pengembangan kerja peserta didik meliputi sikap, nilai, pengetahuan 

dan ketrampilan” (Zamzam Zamawi Firdaus, 2012: 402).

Sedangkan pengertian kesiapan kerja menurut Sugihartono (2000: 15), adalah 

sebagai berikut: 
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Kesiapan kerja adalah kondisi yang menunjukan adanya keserasian antara 

kematangan fisik, kematangan mental, serta pengalaman belajar sehingga individu 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tingkah laku 

tertentu dalam hubunganya dengan pekerjaaan (sebagaimana dikutip dari Iin Tri 

Wahyu Nurjanah, 2015: 11). 

2.5.1 Ciri-ciri Kesiapan Kerja 

Menurut Agus Fitriyanto (2006: 9) ciri-ciri peserta didik yang mempunyai 

kesiapan kerja adalah sebagai berikut: (1) mempunyai pertimbangan yang logis 

dan obyektif, peserta didik yang telah cukup umur akan mempunyai pertimbangan 

yang tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi peserta didik tersebut akan 

menghubungkan dengan hal lain serta dengan melihat pengalaman yang dimiliki 

orang lain; (2) mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan 

orang lain, dalam bekerja dibutuhkan hubungan dengan banyak orang untuk 

menjalin kerjasama dalam dunia kerja.  Oleh karena itu, peserta didik dituntut 

untuk dapat berinteraksi dengan banyak orang; (3) memiliki sikap kritis, sikap 

kritis dibutuhkan untuk dapat mengkoreksi kesalahan sebelumnya, yang 

selanjutnya akan dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan setelah 

koreksi tersebut.  Sikap kritis diperlukan dalam bekerja karena dapat 

mengembangkan intisari dan ide-ide kreatif untuk meningkatkan kualitas kerja;

(4) mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab secara individual, 

dalam bekerja diperlukan tanggung jawab dari setiap pekerja.  Tanggung jawab 

itu akan muncul atau timbul dari peserta didik ketika ia telah melampuai 
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kematangan fisik dan mental disertai dengan kesadaran yang timbul dari individu 

tersebut; (5) mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, 

menyesuaikan diri dengan lingkungan terutama lingkungan kerja merupakan 

modal untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut.  Hal tersebut dapat 

dimulai dari sebelum peserta didik masuk ke dunia kerja yang didapat dari 

pengalaman praktik kerja industri; dan (6) mempunyai ambisi untuk maju dan 

berusaha mengikuti perkembangan kompetensi keahlian yang dimiliki, keinginan 

untuk dapat menjadi dasar munculnya kesiapan kerja peserta didik terdorong 

untuk memiliki sesuatu yang lebih baik lagi.  Usaha yang dilakukan salah satunya 

dengan mengikuti perkembangan bidang keahlianya (sebagaimana dikutip dari 

Ratna Sari, 2012: 24).

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2005: 162), menyampaikan ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kesiapan kerja adalah: (1) prestasi akademik, merupakan 

bukti langsung kemampuan tenaga kerja, sekaligus untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan pribadi tenaga kerja; (2) pengalaman, pengalaman bekerja 

merupakan modal utama seseorang untuk terjun dalam bidang tertentu, karena 

teori yang pernah diperoleh di bangku pendidikan kadang berbeda dengan praktik 

di lapangan pekerjaan; dan (3) kesehatan fisik dan mental, merupakan hal yang 

menjadi pertimbangan perusahaan karena untuk menghindari kerugian perusahaan 

(sebagaimana dikutip dari Iin Tri Wahyu Nurjanah, 2015: 16).  
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Menurut Akhmad Kardimin (2004: 2-3) ada 2 faktor yang mempengaruhi 

kesiapan kerja, yaitu : (1) faktor internal, faktor-faktor yang berasal dari dalam 

diri peserta didik meliputi kematangan baik fisik maupun mental, tekanan, 

kreativitas, minat, bakat, intelegensi, kemandirian, penguasaan ilmu pengetahuan, 

dan motivasi; (2) faktor eksternal, faktor-faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik meliputi peran masyarakat, keluarga, sarana dan prasarana sekolah, 

informasi dunia kerja dan pengalaman kerja (sebagaimana dikutip dari Iin Tri 

Wahyu Nurjanah, 2015: 16). 

2.6 Penelitian yang Relevan  

1. Penelitian yang dilakukan Ratna Sari, Mahasiswa Pendidikan Tata busana 

dalam skripsinya mengenai “Peranan Praktik Industri dalam menunjang 

Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI Program Keahlian Busana SMK Karya rini 

Yogyakarta”.  Hasil penelitian ini adalah berdasarkan data yang terkumpul 

untuk pengalaman Praktik Kerja Industri siswa Kelas XII Kompetensi 

Keahlian Tata Busana SMK Karya Rini Yogyakarta diperoleh skor terendah 

75, dan skor tertinggi sebesar 106.  Dari perhitungan diperoleh nilai rerata 

atau Mean (M) sebesar 93,31 Median (Me) sebesar 88, Modus (Mo) sebesar 

81; serta nilai Standart Deviasi (SD) sebesar 9.205.  Pengalaman Praktik 

Industri didapatkan persentase 93,31% sangat baik dan 3,23% dalam kategori  

baik.  kesiapan kerja dengan persentase 67,74% dalam kategori sangat siap 

dan 32,26 dalam kategori siap. Peran praktik kerja industri terhadap kesiapan 

kerja sebesar 22,18%.  Memliki korelas 0,425 dan p = 0,017.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Aisatun Nifah, Mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi UNNES dalam skripsinya mengenai “Pengaruh Pengalaman Praktik 

Kerja Industri (Prakerin), Efikasi Diri, Dan Kompetensi Akutansi Terhadap 

Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Akutansi Di SMK PGRI 

2 Kota Salatiga Tahun 2014/2015”. Hasil peneilitian ini ada pengaruh 

Pengalaman Praktik Kerja Industri (prakerin) terhadap kesiapan kerja siswa 

kelas XII program keahlian akuntansi di SMK PGRI 2 Kota Salatiga Tahun 

Ajaran 2014/2015 sebesar 7,51%.  Kompetensi akuntasi berpengaruh 

terhadap kesiapan kerja sebesar 20,43%.  Hasil penelitian menunjukan ada 

pengaruh simultan antara pengalaman praktik kerja industri (prakerin), 

efikasi diri, dan kompetensi akutansi terhadap kesiapan kerja yaitu sebesar 

41,4%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Tri Wahyu Nurjanah, mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Yogyakarta.  Skripsi dengan judul “Pengaruh Praktik Kerja Industri 

terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Kompetensi Keahlian Administrasi 

Perkantoran SMK Negeri 1 Wonosari”.  Berdasarkan penelitian tersebut,

Praktik Kerja Industri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kesiapan kerja.  Hal ini dapat dilihat dari rxy sebesar 0,570, koefisien 

determinasi (r
2
xy) sebesar 0,325 dan thitung (6,354) > ttabel (2,000). Berdasarkan 

koefisien determinasi  (r
2
xy) 0,325 artinya 32,5% Kesiapan Kerja Siswa 

dipengaruhi oleh Praktik Kerja Industri, sementara sisanya 67,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut. 
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Hasil penelitian menunjukan  Kesiapan kerja sebesar 67,40% dalam kategori 

sedang, sebesar 17,40% sedang dan 15,10% dalam kategori rendah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurrahmah, Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Yogyakarta.  Skripsi dengan judul “Pengaruh Hasil Praktik Kerja Industri , 

Peran Bimbingan Karir, dan Informasi Dunia Kerja Terrhadap Kesiapan 

Kerja Siswa SMK Kelas XI Kompetensi Keahlian Multimedia Se-Kodya 

Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) hasil prakerin 

berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan kerja siswa kompetensi 

Multimedia se-Kodya Yogyakarta, hal ini dibuktikan dari nilai thitung >  ttabel 

(7,895>1,980).  (2) peran bimbingan karir berpengaruh positif signifikan 

terhadap kesiapan kerja siswa, hal ini dibuktikan dari nilai thitung >  ttabel 

(7,672>1,980).  (3) informasi dunia kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kesiapan kerja siswa, hal ini dibuktikan dari nilai thitung >  ttabel 

(4944>1,980).  (4) hasil prakerin, peran bimbingan karir, dan informasi dunia 

kerja secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa, hal ini dibuktikan 

dari nilai Fhitung > Ftabel (41,720>2,70). 

2.7 Kerangka Pikir 

2.7.1 Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Terhadap Kesiapan Kerja 

Siswa 

Kesiapan adalah kondisi kejiwaan seseorang yang mengharuskan dia untuk 

memberi jawaban atau reaksi tertentu untuk mengatasi keadaan.  kesiapan kerja 
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merupakan keadaan pada sesorang yang mencakup kematangan mental, fisik dan 

pengalaman sehingga mampu melaksanakan pekerjaaan dengan maksimal.  Ciri-

ciri-ciri seseorang memiliki kesiapan kerja yaitu: (1) mempunyai pertimbangan 

yang logis, (2) mempunyai kemauan bekerjasama dengan orang lain, (3) memiliki 

sikap yang kritis, (4) mempunyai kebranian untuk menerima tanggung jawab, (5) 

mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, (6) mempunyai ambisi 

untuk maju. 

Praktik Kerja Industri merupakan Praktik Kerja secara langsung dilakukan 

oleh siswa di dunia industri.  Pembelajaran yang dilakukan di sekolah berbeda 

dengan pembelajaran Praktik Kerja Industri yang dilakukuan langsung di dunia 

industri, sebab pembelajaran di sekolah bersifat simulasi sedangkan Praktik Kerja 

Industri bersifat Rill (nyata).  Pembelajaran dan Pengalaman secara rill (nyata) 

akan lebih baik daripada pembelajaran simulasi yang dilakukan di kelas maupun 

di bengkel, sehingga dengan  dilakukan Praktik Kerja Industri siswa TKBB akan 

mempunyai pengalaman kerja dan gambaran tentang kondisi dunia kerja yang 

sebenarnya. Praktik kerja Industri akan memberikan pengalaman baru bagi siswa 

sehingga dapat meningkatkan kesiapan kerja siswa mengingat setelah mengikuti 

Praktik Kerja Industri siswa tidak lama lagi akan lulus. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja adalah pengalaman.  

Pengalaman dalam hal ini dikaitan Praktik Kerja Industri, pengalaman kerja 

bertujuan menjadi bekal seseorang untuk terjun langsung di bidang tertentu.  

Semakin baik persepsi siswa terhadap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri, maka   

mempengaruhi sikap, kesiapan kerja, fokus dan kesiapan mental.  Praktik Kerja 
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Industri yang dilakukan secara rill di tempat industri akan berpengaruh dengan 

kesiapan kerja siswa.  Siswa dihadapkan langsung dengan lingkungan tempat 

kerja.  Siswa dituntut untuk bisa menyelsaikan pekerjaan sebagai seorang pegawai 

di industri.  siswa harus bisa berkomunikasi dan berkerja sama dengan rekan kerja 

yang ada di tempat Praktik Kerja Industri. Siswa akan beradaptasi dengan iklim 

kerja yang ada di tempat industri, sehingga akan meningkatkan kesiapan kerja 

siswa. 

Peringkat SMK 2 Salatiga dibanding dengan SMK yang menjadi sumber 

penelitian yang relevan  cenderung lebih tinggi kualifikasinya, dibanding dengan 

SMK karya rini yang akreditasi A, SMK PGRI 2 Salatiga yang belum akreditasi 

serta SMK 1 Wonosari yang akreditasi A. 

Penelitian dilakukan dengan analisis diskriptif kuantitatif, dengan cara 

menggunakan intrumen angket untuk mengetahui hubungan antara variabel 

pelaksanaan Praktik kerja Industri dengan kesiapan kerja siswa.  Dilakukan uji 

instrumen dahulu guna mengetahui validitas dan reabilitas intrumen, uji instrumen 

dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat penelitian dengan kriteria 

tempat uji instrumen hampir sama dengan tempat penelitian. setelah intrumen 

layak digunakan maka dilakukan penelitian dengan cara mengumpulkan subjek 

penelitian yakni sebanyak 37 siswa kelas XII TKBB SMK 2 Salatiga kemudian 

memberi penjelasan kepada siswa tentang angket yang dibagikan pada tiap siswa.  

Hasil angket dianalisis dari bentuk diskriptif kemudian diinterpretasi dalam 

bentuk kuantitatif. Instrumen wawancara digunakan untuk crosscheck terhadap 

angket.   
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2.7.2 Informasi Dunia Kerja Terhadap Kesiapan Kerja 

Menurut Sukardi (1987:113) informasi dunia kerja merupakan suatu alat 

yang dapat dipergunakan untuk membantu siswa memahami dirinya sendiri, dunia 

kerja pada umumnya, serta aspek-aspek dunia kerja pada khusunya.  Semakin 

banyak informasi dunia kerja dan semakin berkualitas informasi dunia kerja, 

maka siswa XII paket keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga akan semakin 

memahami jenjang karier, dunia kerja dan aspek-aspek dunia kerja.  Semakin 

sering dan kualitas informasi dunia kerja yang baik dapat digunakan siswa untuk 

pengambilan keputusan terkait kelangsungan karier siswa kelas XII SMK 

mengingat sebentar lagi mereka tentu akan lulus.  Sehingga frekuensi dan kualitas 

informasi dunia kerja sangat dibutuhkan siswa kelas XII paket keahlian TKBB di 

SMK 2 Salatiga. 

 Berdasarkan pernyataan diatas informasi dunia kerja akan berpengaruh pada 

kesiapan kerja siswa.  Informasi dunia kerja yang berkualitas dan frekuensi siswa  

yang sering mencari informasi dunia kerja akan meningkatkan kesiapan kerja 

siswa. 

2.7.3 Peranan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dan Informasi Dunia 

Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Siswa 

  Peranan pelaksanaan praktik kerja industri dan informasi dunia kerja 

terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII paket keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga 

dapat digambarkan pada gambar 2.1 hubungan antar variabel: 
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                    RX1

                   

                                RX2   

                                                                      

Gambar 2.1 Hubungan Antar Variabel  

  

Keterangan: 

X1  : Pelaksanaan Praktik Kerja Industri 

X2  : Informasi dunia kerja 

Y  : Kesiapan kerja 

  : Garis korelasi parsial X terhadap Y 

 : Garis regresi ganda variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y 

2.8 Rumusan Hipotesis 

Jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat teoritis ini disebut 

sebagai hipotesis. Dalam metode Penelitian, hipotesis adalah alat yang 

mempunyai kekuatan dalam proses inkuiri. Hipotesis dapat menghubungkan dari 

teori yang relevan dengan kenyataaan yang ada atau fakta, atau dari kenyataan 

dengan teori yang relevan. (Sukardi,2014: 41).  Berdasarkan kajian teori dan 

kerangka pikir, dapat ditarik preposisi bahwa: 

X1

X2

Y

                           RX2   

        

   

  :

 : 
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1. Hipotesis Penelitian 

(1) Makin baik pelaksanaan Praktik Kerja Industri maka semakin tinggi 

kesiapan kerja siswa kelas XII paket keahlian TKBB di SMK 2 

Salatiga; 

(2) Informasi dunia kerja berperan positif terhadap kesiapan kerja siswa 

kelas XII paket keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga; 

(3) Pelaksanaan praktik kerja industri dan informasi dunia kerja berperan 

positif terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII paket keahlian TKBB di 

SMK 2 Salatiga. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang peranan pelaksanaan  praktik 

kerja industri dan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII 

paket keahlian TKBB di SMK 2 salatiga dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan 

praktik kerja industri mayoritas dalam kategori baik sebesar 91,892% atau 

sebanyak 34 siswa.  Hal tersebut menunjukan bahwa Siswa Kelas XII Paket 

Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga mempunyai pengalaman pelaksanaan 

praktik kerja industri yang baik; 

b. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa kecenderungan 

variabel mencari informasi dunia kerja mayoritas berkategori sering sebesar 

56,757% atau sebanyak 21 siswa. Hal tersebut menunjukan bahwa 

kecendrungan Siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga 

mencari informasi dunia kerja sering; 

c. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa kecenderungan 

variabel kesiapan kerja mayoritas menunjukan kategori siap dengan 

persentase 72,973% atau sebanyak 27 siswa.  Hal tersebut menunjukan

kesiapan kerja siswa Kelas XII Paket Keahlian TKBB di SMK 2 Salatiga 

tergolong siap; 

d. Berdasarkan hasil pembahasan nilai korelasi parsial menunjukan tidak 

adanya hubungan yang positif antara pelaksanaan praktik
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kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa.  Analisis korelasi parsial 

menunjukan harga r = 0,182 yang berarti ada hubungan positif.  Analisis 

parsial menunjukan p = 0,144 yang berarti p > 0,05 artinya tidak menunjukan 

hasil yang tidak signifikan.  Sumbangan efektif untuk peranan pelaksanaan 

praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja sebesar 4,742%.  Sumbangan 

relatif untuk peranan pelaksanaan praktik kerja industri terhadap kesiapan 

kerja sebesar 21,278%; 

e. Berdasarkan hasil korelasi parsial menunjukan adanya hubungan yang positif 

antara peranan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja siswa.  Analisis 

korelasi parsial menunjukan harga r = 0,396 yang berarti ada hubungan 

positif.  Analisis parsial menunjukan p = 0,008 yang berarti p < 0,05 artinya  

menunjukan hasil yang signifikan.  Sumbangan efektif untuk informasi dunia 

kerja terhadap kesiapan kerja sebesar 17,542%. Sumbangan relatif untuk 

informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja sebesar 78,722%; 

f. Ada peranan positif praktik kerja industri dan informasi dunia kerja terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XII paket keahlian TKBB di SMK 2 salatiga.  

Berdasarkan analisis regeresi ganda diketahui bahwa besarnya koefisien 

korelasi secara simultan/bersama-sama yaitu hubungan antara pelaksanaan 

praktik kerja industri dan informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja 

sebesar 0,472 atau 47,2%.  Signifikasi menujukan p = 0,014 < 0,05 maka 

dapat dikatakan koefisien korelasi signifikan. 
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5.2 Saran-saran 

a. Saran untuk Peserta Didik 

 Siswa sebaiknya lebih mendalami materi pelajaran baik saat teori di kelas dan 

pada saat praktik karena tuntutan dunia industri sangat kompleks  sehingga siswa 

harus aktif mancari sendiri bahkan mendalami berbagai pengetahuan dan 

ketrampilan yang tidak diajarkan di sekolah. 

 Siswa sebaiknya memperhatikan dengan seksama setiap pekerjaan yang ada 

di tempat praktik kerja industri ataupun mengerjakan setiap pekerjaan yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan agar setelah praktik kerja industri  kesiapan 

kerja siswa lebih meningkat.  Siswa sebaikanya meningkatkan kedisiplinan pada 

saat praktik kerja industri dengan datang tepat waktu dan mengikuti tata tertib di 

dunia industri.

 Siswa sebaiknya lebih sering dalam mencari informasi dunia kerja.  Siswa 

dapat memperoleh informasi dunia kerja dari media konvensional maupun media 

modern.  Mengingat di zaman yang modern ini berbagai informasi dapat mudah 

didapat dari fasilitas digital.  Informasi Dunia Kerja penting bagi pengambilan 

keputusan siswa dalam pertimbangan karier saat siswa lulus dari SMK. 

b. Saran untuk Pembimbing lapangan dan Perusahaan 

Pembimbing lapangan di tempat praktik kerja industri hendaknya 

memberikan perhatian lebih dan meluangkan waktu untuk membimbing siswa 

untuk bekerja sesuai bidang keahlian siswa di bidang teknik bangunan, mengingat 

siswa kelak nantinya akan menjadi tenaga professional di bidang teknik 

bangunan. 
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Perusahaan hendaknya bekerjasama dengan pihak sekolah maupun siswa 

secara pribadi.  Kerjasama akan membuat pihak sekolah menjadi lebih mudah 

mencari tempat praktik kerja industri.  Perusahan sebaiknya memberikan 

kesempatan bagi siswa yang kerja praktik industri di tempat tersebut untuk dapat

ikut bekerja di perusahaan tersebut  setelah siswa lulus dari SMK kelak. 

c. Saran untuk Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya meningkatkan tingkat pelaksanaan praktik kerja 

industri karena  berdasarkan hasil penelitian persentase  berkategori baik masih 

91,892%, hasil tersebut masih bisa ditingkatkan menjadi berkategori sangat baik.  

Diharapkan dengan peningkatan pelaksanaan praktik kerja industri akan dapat 

meningkatkan kesiapan kerja siswa.   

Pihak sekolah hendaknya meningkatkan fasilitas  informasi dunia kerja 

karena menurut hasil penelitian kencendrungan mencari informasi dunia kerja 

berkategori kadang-kadang masih 37,838% dan 5,405% berkategori tidak pernah.  

Kecenderungan mencari informasi dunia kerja masih bisa ditingkatkan dari 

kategori kadang-kadang dan tidak pernah menjadi kategori sering.  Diharapkan 

dengan seringnya siswa mencari informasi dunia kerja maka kesiapan kerja siswa 

akan meningkat mengingat informasi dunia kerja sangat penting untuk 

pengambilan keputusan siswa.  

Pihak sekolah hendaknya meningkatkan kesiapan kerja siswa karena 

berdasarkan hasil penelitian kencenderungan kesiapan kerja berkategori siap 

dengan persentase 72,973% masih bisa ditingkatkan menjadi kategori sangat siap.  
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Diharapkan dengan meningkatnya kesiapan kerja siswa menjadi lebih mudah 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan displin ilmu teknik bangunan. 

d. Saran untuk penelitian 

Bagi penelitian selanjutnya agar lebih variatif dalam menggali aspek-aspek 

kesiapan kerja karena pada penelitian ini sudah menunjukan kontribusi variabel 

bebas terhadap kesiapan kerja namun masih belum menunjukan kontribusi penuh 

variabel bebas terhadap kesiapan kerja mengingat aspek-aspek yang mencakup 

kersiapan kerja sangatlah luas. 



115

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Ahmadi & Ahmad Rohani. (1991). Bimbingan dan Konseling di Sekolah.        
Jakarta: PT Rineka Cipta 

Agus Fitriyanto. 2004. Ketidakpastian Memasuki Dunia Kerja karena 
Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Anwar Idochi.  2009. Implementasi Pengembangan Stratejik dalam 
Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (diakses dari 

https://books.google.co.id/books?id=oYP1AkYPWsAC&pg=PR3&dq

=idochi+anwar&hl=id&sa=X&redir_esc=y pada tanggal 29 September 

2016) 

Arikunto & Safrudin. 2014. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : PT Bumi 

 Aksara. 

Badan Pusat Statistik. (2015). Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2015. (diakses 

dari http://www.bps.go.id/download file/IP september 2015.pdf pada 

tanggal 21 September 2016 pukul 17.06 WIB) 

Bambang Suharjo. 2008. Analisis Regresi Terapan dengan SPSS. Yogyakarta: 

Graha Ilmu 

Depdiknas.  2008.  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Dikmenjur. (2013). Pedoman Pelaksanaan Prakerin. Jakarta Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Depdiknas 

Elfindri.  (2010).  Softskill Untuk Pendidik (diakses dari 

http://www.pendidikanekonomi.com/2014/04/pengertian-dan-arti-

penting-soft-skills.html pada tanggal 18 Oktober 2016) 

Hamalik, Oemar. 2007. Manjemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan 
Terpadu.  Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Hamalik, Oemar. 2015. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Nurrahmah, Eka. 2014. Pengaruh Hasil Praktik Kerja Industri, Peran Bimbingan 
Karir, dan Informasi Dunia Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa 
SMK Kelas XI Kompetensi Keahlian Multimedia Se-Kodya Yogyakarta 



116

Nifah, Aisatun. 2015. Pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Industri (Prakerin) , 
Efikasi Diri, Dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Kesiapan Kerja 
Pada Siswa Kelas XII Program Keahlian Akuntansi di SMK PGRI 2 
Kota Salatiga Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Semarang: Fakultas 

Ekonomi UNNES. 

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang –undang Republik Indonesia 
No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah RI 
Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib 
Belajar. Jakarta 

Renita Mulyaningtyas.  2007. Bimbingan dan Konseling untuk SMA dan MA 
Kelas XII (Jilid 3). Jakarta: PT Erlangga. 

Rosita Sundyana.  2014. Statistika Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Alfabeta. 

Sari, Ratna. 2012. Peran Praktik Kerja Industri Dalam Menunjang Kesiapan 
Memasuki Dunia Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Busana 
SMK Karya Rini Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Tata 

Busana UNY. 

Sastrohadiwiryo. (2005). Pelaksanaan Prakerin SMK Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 

Soekidjo Notoatmodjo. 2015. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Skripsi. 
Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA. 

Sukardi. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT 

 Bumi Aksara. 

Sukardi, Dewa Ketut.  1987. Bimbingan Karier di Sekolah- sekolah. Jakarta: Balai 

Pustaka 

Sukardi dan Desak Made Sumiati, Dewa Ketut.  1989. Pedoman Praktis 
Bimbingan dan  Penyuluhan di Sekolah, Denpasar: Rineka Cipta 

Sutabri, Tata, S.Kom., MM. (2005). Sistem Informasi Manajemen, Yogyakarta: 

Andi

Supriatna, M & Budiman, N. (2009). Bimbingan Karir di SMK. Bandung 



117

Syamsu Yusuf & A. Juantika Nurihsan.  (2006). Landasan dan Bimbingan 
Konseling. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Tri, Iin. 2015. Pengaruh Praktik Kerja Industri Terhadap Kesiapan Kerja Siswa 
Kelas XII Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK 
Negeri 1 Wonosari.  Skripsi.  Yogyakarta: Pendidikan Administrasi 

UNY

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sisdiknas dan Peraturan 
Pemerintah RI Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan serta 
Wajib Belajar. Bandung: Citra Umbara. 

Zamzam Zamawi Firdaus. 2012. Pengaruh Unit Produksi, Prakerin dan 
Dukungan Keluarga Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK. Jurnal 

Pendidikan Vokasi (Nomor 3 Volume 2).  Hlm 400 


