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ABSTRAK 

Muslikah, 2017. Pengaruh Tugas Observasi dan Internship Terhadap Kesiapan 

Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Drs. Ilyas, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bagus Kisworo, 

S.Pd.,M.Pd. 

Kata kunci: Tugas Observasi, Internship, Kesiapan Kerja 

Tugas observasi dan internship memiliki peran dalam menumbuhkan 

kesiapan kerja mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tugas observasi terhadap kesiapan 

kerja, seberapa besar pengaruh internship terhadap kesiapan kerja, dan seberapa 

besar pengaruh tugas observasi dan internship secara bersama-sama terhadap 

kesiapan kerja. 

Penelitian ini merupakan penelitian ekspost-facto dengan pendekatan 

kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah tugas observasi, internship, dan 

kesiapan kerja. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 87 mahasiswa jurusan 

pendidikan luar sekolah angkatan 2013.  Teknik sampling yang digunakan pada 

penelitian ini adalah total sampling mengingat populasi kurang dari 100 orang. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan tugas 

observasi dan internship secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa 

jurusan pendidikan luar sekolah dengan nilai Fhitung 30,027 dan signifikasi sebesar 

0,000; terdapat pengaruh signifikan tugas observasi terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah dengan nilai thitung 2.781 dan 

signifikasi 0,007; terdapat pengaruh signifikan internship terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah dengan nilai thitung 4.739 dan 

signifikasi 0,000. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan ada pengaruh yang 

signifikan tugas observasi dan internship baik secara parsial maupun simultan 

terhadap kesiapan kerja. Untuk meningkatkan kesiapan kerja pada mahasiswa 

sebaiknya dosen membuat perencanaan internship secara matang sehingga 

pelaksanaan internship dapat optimal dan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah perlu 

mengadakan kerja sama ke lembaga pemerintah maupun swasta agar kebutuhan 

internship atau magang dari mahasiswa dapat dipenuhi dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan globalisasi 

secara bersama-sama telah mengakibatkan persaingan yang ketat dalam 

penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Tantangan kerja semakin berat 

dan tajam, hanya orang yang benar-benar bermutu yang dapat menembus pasar 

kerja.  Berdasarkan data Berita Resmi Statistik BPS (2016: 2), Pengangguran 

terbuka dengan pendidikan tingkat akhir universitas meningkat dari 5,34 persen 

pada februari 2015 menjadi 6,22 persen pada februari 2016 . Pendidikan 

merupakan faktor utama yang berpengaruh penting untuk perkembangan generasi 

muda sebagai penerus bangsa, serta pendidikan merupakan usaha untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era 

persaingan global. 

Pendidikan juga merupakan kebutuhan setiap warga Negara yang selalu 

mendambakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pokok 

dalam pembangunan Negara. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di Indonesia 

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjasi 
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Universitas merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

mengemban amanah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Universitas 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan relevansi mahasiswa agar 

memiliki daya saing yang tinggi dalam merebut pasar kerja. Universitas 

mempunyai peranan dalam mempersiapkan para mahasiswanya untuk menjadi 

tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian dan akhirnya 

mempunyai kesiapan kerja setelah menyelesaikan pendidikan (Pranoto, 2015:3). 

Menurut Utomo dan Wedadjati (2012:22), Universitas sebagai lembaga 

perguruan tinggi perlu dikelola dan diberdayakan seoptimal mungkin, yaitu untuk 

memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas. Kualitas universitas itu sendiri 

tercermin pada proses penyelenggaraan pendidikannya. Adapun dampak 

penyelenggaraanya pendidikan yang berkualitas adalah terwujudnya tenaga kerja 

yang kompeten, yaitu SDM yang mampu bersaing dan siap mengisi lapangan 

kerja sesuai bidang dan kompetensi yang dimiliki. 

Universitas Negeri Semarang memiliki 8 Fakultas diantaranya Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP) yang memiliki 6 jurusan, salah satunya adalah jurusan 

pendidikan luar sekolah (PLS). “Pendidikan Luar Sekolah diselenggarakan 

dengan tujuan menghasilkan tenaga kependidikan professional PLS yang 

memiliki kemampuan mengelola institusi, program, pembelajaran dalam PLS, dan 

memberdayakan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan 
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perkembangan kehidupan” (Panduan Akademik UNNES, 2013). Pendidikan Luar 

Sekolah berbeda dengan jurusan kependidikan lainnya yang menyiapkan 

mahasiswa untuk menjadi pendidik atau guru di sekolah sesuai dengan mata 

pelajaran atau bidang studi.  

Mahasiswa pendidikan luar sekolah tidak disiapkan menjadi pendidik satuan 

pendidikan formal. Pendidik pada jalur pendidikan nonformal meliputi tutor 

kesetaraan, tutor keaksaraan, instruktur kursus, penguji kursus, guru PAUD, dan 

pamong belajar. Mahasiswa PLS diorientasikan menjadi pengelola dan 

pengembang program PLS. Dengan demikian, mahasiswa PLS harus memiliki 

kompetensi untuk membawa dirinya dan mampu memberikan pendampingan 

yang mendidik di masyarakat yang heterogen dan berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan sosial yang ada.  

Tantangan lulusan perguruan tinggi yang sampai saat ini belum dapat 

terpecahakan adalah masalah pengangguran. Dunia kerja yang tidak mengalami 

peningkatan secara signifikan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi dari semua 

jurusan menyebabkan pengangguran sarjana. Hal ini tampaknya juga terjadi pada 

jurusan pendidikan luar sekolah UNNES.  

Pada kenyataan dilapangan, lulusan pendidikan luar sekolah masih banyak 

yang kebingungan dalam mencari pekerjaan. Menurut Arbarini dan Yusuf dalam 

Arbarini, dkk (2010: 2), daya serap alumni PLS dalam dunia kerja masih rendah. 

Akhirnya, para alumni jurusan PLS pun juga menjadi kelompok pengangguran 

putus asa (discourage unemployment) yaitu pengganguran sudah bertahun-tahun 

mencari kerja tanpa hasil karena faktor demand for labor dan supply for labor 
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yang semakin tidak seimbang. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa PLS belum 

memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. 

Menurut suharsimi Arikunto (2006: 54), kesiapan adalah suatu kompetensi 

sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut 

memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat. Menurut Slameto (2002: 113), 

kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk 

memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi.  Kondisi tersebut 

mencakup 3 aspek yaitu: a) kondisi fisik, mental dan emosional ; b) kebutuhan-

kebutuhan, motif dan tujuan; c) keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang 

lain yang telah dipelajari.  

Kesiapan kerja adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan ketentuan, tanpa mengalami kesulitan, hambatan, dengan hasil 

maksimal, dengan target yang telah ditentukan. Menurut Ahmad Mandiriyanto 

(2009:21), komponen-komponen kesiapan menghadapi dunia kerja atau bekal 

yang diperlukan oleh seseorang dalam bekerja adalah ilmu pengetahuan, 

keterampilan, sikap serta integritas. Sementara itu, Sastrohadiwiryo dalam 

Nurjanah (2015:16), menyatakan faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja 

pelajar atau mahasiswa antara lain prestasi akademik, pengalaman, dan kesehatan 

fisik maupun mental. 

 Kesiapan kerja pada mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kualitas proses 

pendidikan. Proses pendidikan yang berkualitas dapat terwujud melalui perbaikan 

proses pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran yang inovatif mampu 

mendorong mahasiswa belajar secara aktif dan terjadi interaksi yang baik antara 
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mahasiswa-dosen maupaun dosen-mahasiswa. Kombinasi maupun variasi dalam 

menerapkan metode mengajar secara terpadu sangat penting. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pembelajaran di dalam kelas dan di lanjutkan dengan praktik di 

lapangan. Dengan cara tersebut apa yang diajarkan dosen akan lebih mudah 

dipahami daripada metode mengajar di dalam kelas. Melihat kompetensi yang 

dibutuhkan mahasiswa PLS, pembelajaran di dalam kelas tidak cukup untuk 

menunjang kemampuanya yang di tuntut untuk terjun ditengah-tengah 

masyarakat. Melalui pembelajaran langsung dilapangan maka mahasiswa dapat 

mengembangkan diri secara maksimal. 

Tugas observasi dan internship merupakan serangkaian proses pembelajaran 

dalam perkuliahan. Tugas observasi merupakan salah satu bentuk evaluasi non tes 

yang sering digunakan dosen dalam memberikan suatu penilaian kepada 

mahasiswa. Jika diartikan observasi merupakan pengamatan langsung maupun 

tidak langsung untuk memperoleh data. Sedangkan menurut Sudjana (2008:199), 

observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan 

perkataan atau tidak disertai dengan komunikasi lisan.  

Tugas observasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tugas 

pengamatan langsung (menggunakan panca indra) maupun tidak langsung 

(menggunakan alat bantu atau media) dan wawancara untuk memperoleh 

informasi maupun data yang diperlukan dari suatu lembaga atau instansi terkait. 

Perpaduan ini disebut tugas observasi untuk mempermudah dosen maupun 

mahasiswa dalam penyebutan tugas. Adapun matakuliah yang ada tugas observasi 

diantaranya Konsep Dasar PLS, Pendidikan Seumur Hidup, Pekerjaan Sosial, 
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Pemberdayaan Masyarakat, Monitoring dan Supervisi PNF, Strategi Pembelajaran 

PNF dan Perencanaan Program PNF. Observasi merupakan upaya mencocokan 

antara teori yang diperoleh didalam kelas dengan kenyataan yang diobservasi 

dilapangan. Melalui tugas observasi mahasiswa akan dapat melihat sejauh mana 

pengetahuan yang diperoleh didalam kelas dengan kenyataan yang ada 

dilapangan. Dengan demikian melalui tugas observasi mahasiswa dapat 

memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang diperoleh dilapangan. 

Internship merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa pendidikan luar 

sekolah di UNNES meskipun hanya berjumlah 1 SKS. Internship merupakan 

bentuk praktik magang di lembaga-lembaga nonformal. Internship ditempuh 

mahasiswa pendidikan luar sekolah pada semester 6. Internship biasanya 

disamakan dengan magang meskipun ada perbedaannya namun, tujuannya sama 

dengan magang. Menurut Kamil (2012: 71), Magang juga mirip dengan 

internship, namun demikian internship bersifat sementara. Internship biasanya 

untuk pelajar atau mahasiswa dengan waktu dan program yang sangat terbatas. 

 Menurut Chandra Suharyanti, dkk (2009: 5), proses pembelajaran selain 

memberikan teori-teori harus diimbangi dengan praktik yang mendukung 

pelajaran yang ada diperguruan tinggi, sehingga mahasiswa memiliki bekal 

pengalaman yang dapat dijadikan tumpuan saat memasuki dunia kerja nanti. 

Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari kerja praktik atau magang. Magang 

memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa karena program yang 

dilaksanakan pada dunia usaha atau dunia industri dapat memberikan bekal 

pengalaman yang dapat membentuk pribadi mahasiswa yang mempunyai keahlian 
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yang professional, berkualitas yang mampu dikembangkan menurut bidang 

pekerjaaanya. 

 Menurut Rugaiyah (2011:1), program magang dijadikan salah satu upaya 

untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh mahasiswa dibangku 

perkuliahan dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya dilapangan. Magang juga 

sebagai sarana untuk mempromosikan dan memasarkan lulusan perguruan tinggi 

kepada masyarakat. 

Kegiatan observasi dan internship merupakan modal membentuk kesiapan 

mahasiswa untuk terjun di dunia kerja. Dalam hal ini tugas observasi diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi di lapangan dan 

mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang diperoleh didalam kelas dan 

pelaksanaan di lapangan sedangkan internship dapat memberikan pengalaman 

kepada mahasiswa karena berinteraksi langsung pada dunia kerja sehingga dapat 

mempersiapkan mahasiswa untuk terjun di dunia kerja. 

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Semarang 

dengan judul “Pengaruh Tugas Observasi dan Internship Terhadap Kesiapan 

Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri 

Semarang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Globalisasi menghadirkan kompetisi yang semakin tajam di pasar tenaga 

kerja. 

1.2.2 Tingginya angka pengangguran penduduk yang telah menamatkan jenjang 

pendidikan universitas. 

1.2.3 Jurusan pendidikan luar sekolah UNNES dihadapkan pada tantangan yang 

berat untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan mampu untuk 

bersaing di pasar bebas. 

1.2.4 Mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah tidak hanya harus siap 

menjadi tenaga kependidikan, tetapi juga harus siap terjun ke pekerjaan yang 

berhubungan dengan masyarakat. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang dan identifikasi masalah, terdapat beragam 

faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja. Mengingat banyaknya faktor yang 

mempengaruhi kesiapan kerja, maka penelitian ini membatasi faktor tugas 

observasi dan internship pada proses pembelajaran mahasiswa jurusan pendidikan 

luar sekolah.  
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1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.4.1 Seberapa besar pengaruh tugas observasi terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Semarang? 

1.4.2 Seberapa besar pengaruh internship terhadap kesiapan kerja mahasiswa 

pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Semarang? 

1.4.3 Seberapa besar pengaruh tugas observasi dan internship secara bersama-

sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan luar sekolah di Universitas 

Negeri Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh tugas observasi terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri 

Semarang. 

1.5.2 Untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh internship terhadap 

kesiapan kerja mahasiswa pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri 

Semarang. 
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1.5.3 Untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh tugas observasi dan 

internship secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan 

luar sekolah di Universitas Negeri Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1.6.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya tentang tugas observasi, internship, 

dan kesiapan kerja. 

1.6.1.2 Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tugas 

observasi dan internship terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan luar 

sekolah di Universitas Negeri Semarang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Penulis, Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu pengaruh tugas observasi dan 

internship terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan luar sekolah di 

Universitas Negeri Semarang. 

1.6.2.2 Bagi Mahasiswa, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi 

pada saat melakukan tugas observasi dan internship, serta memberikan kesadaran 

kapada mahasiswa untuk dapat memiliki kesiapan kerja lebih dini. 
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1.6.2.3 Bagi Jurusan, Hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan kepada  

jurusan PLS mengenai tindakan apa saja yang dapat diambil untuk dapat 

meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa, serta dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan referensi di perpustakaan. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

 

2.1 Kesiapan Kerja 

2.1.1 Pengertian Kesiapan Kerja 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 54), kesiapan adalah suatu kompetensi 

sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut 

memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat. Jamies Drever dalam Slameto 

(2010: 59), mengatakan preparedness to respond or react. Kesiapan adalah 

kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam 

diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan 

berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 

Kesiapan menurut Slameto (2010: 113), adalah keseluruhan kondisi 

seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon/jawaban dalam cara 

tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan 

berpengaruh pada atau kecenderungan untuk memberi respons. Kondisi ini 

mencakup setidak-tidaknya 3 aspek, yaitu: (a) Kondisi fisik, mental dan 

emosional; (b) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan; (c).Keterampilan, 

pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

Lebih lanjut Slameto menjelaskan bahwa ketiga aspek tersebut (yang dimiliki 

orang) akan mempengaruhi dalam memenuhi atau berbuat sesuatu atau jadi 

kecenderungan untuk sesuatu. 
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Menurut Yanto dalam Pranoto (2015:10), secara sederhana kesiapan kerja 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukan adanya keserasian antara 

kematangan fisik, mental, serta pengalaman sehingga individu yang mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dengan hubungannya 

dengan pekerjaan atau kegiatan.  

Menurut Sugihartono dalam Nurjanah (2015: 11), kesiapan kerja adalah 

kondisi yang menunjukkan adanya keselarasan antara kematangan fisik, 

kematangan mental, serta pengalaman belajar sehingga individu mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tingkah laku tertentu dengan 

hubungannya pekerjaan.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kesiapan kerja yaitu 

kondisi kematangan fisik dan mental serta pengalaman belajar sebelumnya untuk 

melaksanakan kegiatan bekerja. 

 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Kesiapan Kerja 

Prinsip-prinsip readiness menurut Slameto (2010 : 115) adalah sebagai 

berikut: (a) Semua prinsip perkembangan berinteraksi (saling mempengaruhi); (b) 

Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari 

pengalaman; (c) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kesiapan; (d) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam 

periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. 

Menurut P. Brady dalam Hanani (2016:32), prinsip kesiapan kerja 

mengandung enam komponen utama yaitu: (a) tanggung jawab (responsibility); 
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(b) fleksibilitas (fleksibility); (c) keterampilan (skills); (d) komunikasi 

(communication); pendangan terhadap diri (self view); (f) kesehatan dan 

keselamatan (health and savety). 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan prinsip-prinsip kesiapan kerja 

antara lain perkembangan interaksi, kematangan jasmani dan rohani, pengalaman, 

kesiapan dasar, tanggung jawab, fleksibilitas, keterampilan, komunikasi, 

pandangan terhadap diri, kesehatan dan keselamatan. 

 

2.1.3 Ciri-Ciri Kesiapan Kerja 

Ciri-ciri kesiapan kerja menurut Anoraga dalam Yosiana (2015: 4), adalah 

sebagai berikut: 

2.1.3.1 Memiliki motivasi, dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai 

kebutuhan yang mendorong perbuatan kearah suatu tujuan tertentu. Jadi motivasi 

kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat 

lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya 

prestasinya. 

2.1.3.2 Memiliki kesungguhan atau keseriusan, kesungguhan atau keseriusan 

dalam bekerja turut menentukan keberhasilan kerja. Sebab tanpa adanya itu semua 

suatu pekerjaan tidak akan dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi untuk 

memasuki suatu pekerjaan dibutuhkan adanya kesungguhan, supaya pekerjaanya 

berjalan dan selesai sesuai dengan target yang diinginkan.  

2.1.3.3 Memiliki keterampilan yang cukup, keterampilan diartikan cakap atau 

cekatan dalam mengerjakan sesuatu atau penguasaan individu terhadap suatu 
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perbuatan. Jadi untuk memasuki dunia pekerjaan sangat dibutuhkan keterampilan 

sasuai dengan pekerjaan yang dipilihnya. 

2.1.3.4 Memiliki kedisiplinan, disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu 

tertib terhadap suatu aturan atau tata tertib. Jadi untuk memasuki suatu pekerjaan 

sikap disiplin sangat diperlukan demi meningkatkan prestasi kerja. 

Ciri-ciri seseorang yang memiliki kesiapan kerja menurut Hermanto Sofyan 

dalam Nurjanah (2015:13), adalah sebagai berikut: (a) Tingkat perkembangan, 

menunjukan pada proses perkembangan atau pertumbuhan yang sempurna dalam 

arti siap digunakan; (b) pengalaman sebelumnya, merupakan pengalaman-

pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan, kesempatan yang tersedia dan 

pengaru dari luar yang tidak sengaja; (c) keadaan mental dan emosi yang serasi, 

meliputi pertimbangan yang logis, objektif, bersikap dewasa, kemauan untuk 

berkerja dengan orang lain, mempunyai kemampuan untuk menerima, kemauan 

untuk maju, serta mengembangkan keahlian yang dimiliki. 

Seorang mahasiswa yang mempunyai kesiapan kerja menurut Sukirin dalam 

Widyatmoko (2014: 9), maka mahasiswa tersebut memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

2.1.3.1 Mempunyai pertimbangan yang logis dan obyektif. Setelah menyelesaikan 

pendidikan maka mahasiswa dihadapkan dengan banyak pilihan pekerjaan yang 

akan dilakukan, diperlukan pertimbangan yang logis dan obyektif yang rasional. 

2.1.3.2 Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan orang 

lain. Salah satu unsur seseorang dalam bekerja yaitu adanya kemauan untuk 

bekerjasama dengan orang lain sehingga dapat menghasilkan kerja yang 
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maksimal. Kesediaan dan kemauan untuk bekerjasama haruslah didukung dengan 

kemampuan bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. 

2.1.3.3 Memiliki sikap kritis. Sikap kritis sangat diperlukan dalam bekerja karena 

dapat mengembangkan inisiatif dan ide-ide kreatif untuk meningkatkan kualitas 

kerja.   

2.1.3.4 Mempunyai kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Lingkungan 

pekerjaan adalah lingkungan yang baru bagi lulusan lembaga pendidikan. Oleh 

karena itu, diperlukan penyesuaian atau adaptasi terhadap lingkungan yang baru. 

Adaptasi dengan lingkungan kerja akan lebih mudah dan cepat dilakukan apabila 

seseorang sudah mengenal kondisi lingkungan yang baru tersebut sebelum 

bekerja. 

2.1.3.5 Memiliki keberanian untuk menerima tanggung jawab. Dalam 

menjalankan pekerjaan yang dilakukan sikap tanggung jawab harus dimiliki oleh 

setiap pekerja karena secara individual keberanian untuk menerima tanggung 

jawab merupakan indikasi kesiapan mental kerja.  

2.1.3.6 Mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan 

sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Salah satu sifat yang menunjukan 

ciri-ciri tenaga kerja yang berkualitas adalah keterbukaan terhadap perubahan. 

Mahasiswa adalah tenaga terdidik yang diharapkan menjadi tenaga yang 

berkualitas. Mereka harus mempunyai keinginan untuk terus belajar dan 

mengikuti perkembangan di bidang keahlian yang dimiliki. Tanpa hal tersebut 

mereka tidak pernah menjadi tenaga kerja yang maju dan berkembang. 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, ciri-ciri kesiapan kerja antara lain 

memiliki motivasi, memiliki kesungguhan dan keseriusan, memiliki keterampilan 

yang cukup, memiliki kedisiplinan, memiliki pertimbangan yang logis dan 

objektif, memiliki kemauan dan kemampuan, memiliki sikap kritis, kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan, keberanian menerima tanggung jawab, ambisi 

untuk maju, tingkat perkembangan yang siap, memiliki pengalaman sebelumnya, 

keadaan mental dan emosi yang serasi. 

 

2.1.4 Aspek-Aspek Kesiapan Kerja 

Aspek-aspek kesiapan kerja menurut Slameto (2010: 115-116), adalah 

sebagai berikut: 

2.1.4.1 Kematangan (maturation). kematangan adalah proses yang menimbulkan 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan. 

Pertumbuhan mendasari perkembangan, sedangkan perkembangan ini 

berhubungan dengan fungsi-fungsi (tubuh + jiwa) sehingga terjadi direfensiasi. 

2.1.4.2  Kecerdasan, J. Piaget membagi perkembangan kecerdasan manusia 

sebagai berikut : (a) Sensori motor period (0-2 tahun), anak banyak bereaksi 

reflek, reflek tersebut belum terkoordinasikan. Terjadi perkembangan perbuatan 

sensori-motor dari yang sederhana ke yang lebih kompleks; (b) Preoperational 

period (2-7 tahun), anak mulai mempelajari nama-nama dari objek yang sama 

dengan apa yang dipelajari orang dewasa; (c) Concrete operation (7-11 tahun), 

pikiran anak mulai stabil dalam arti aktivitas batiniah (internal action), dan skema 

pengamatannya mulai diorganisasikan menjadi sistem pengerjaan yang logis 
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(logical operational system); (d) Formal operation (>11 tahun), kecakapan anak 

tidak lagi terbatas pada objek-objek yang konkret serta ia dapat memandang 

kemungkinan-kemungkinan yang ada melalui pemikirannya (dapat memikirkan 

kemungkinan-kemungkinan), dapat mengorganisasikan situasi/masalah, dapat 

berfikir dengan betul (dapat berfikir yang logis, mengerti hubungan sebab-akibat, 

memecahkan masalah/ berfikir secara ilmiah). 

Aspek-aspek kesiapan kerja menurut Poll dan Sewell dalam Agusta (2015: 4-

5), secara keseluruhan aspek-aspek kesiapan kerja terdiri dari empat aspek, yaitu: 

(a) keterampilan, kemauan yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas 

yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman yang didapat; (b) ilmu 

pengetahuan, yang menjadikan pendidikan sebagai dasar secara teoritis sehingga 

memiliki kemampuan untuk menjadi ahli sesuai dengan bidangnya; (c) 

pemahaman, kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang 

telah diketahui dan diingat, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan dan diperoleh 

kepuasan sekaligus mengetahui apa yang menjadi keinginannya; (d) atribut 

kepribadian, mendorong seseorang dalam memunculkan potensi yang ada dalam 

diri. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kesiapan kerja 

meliputi kematangan, kecerdasan, keterampilan, ilmu pengetahuan, pemahaman, 

dan atribut kepribadian. 
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2.1.5 Faktor-Faktor Kesiapan Kerja 

PLS merupakan jurusan yang mempersiapkan mahasiswanya menjadi 

pengelola pendidikan nonformal (PNF), pendidik pendidikan nonformal (PNF), 

dan pengembang pendidikan nonformal (PNF) yang orientasinya tidak hanya 

pengetahuan saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa PLS, tetapi juga meliputi 

seluruh potensi yang dimiliki mahasiswa antara lain aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor yang semuanya dapat menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja 

setelah lulus dari bangku kuliah. 

Menurut Dalyono (2012: 166), readiness melibatkan faktor-faktor sebagai 

berikut: (a) Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis. Hal ini menyangkut 

pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat-alat 

indra, dan kapasitas intelektual; (b) Motivasi yang menyangkut kebutuhan, minat, 

serta tujuan-tujuan individu untuk mempertahankan serta mengembangkan diri. 

Motivasi berhubungan dengan system kebutuhan dalam diri manusia serta 

tekanan-tekanan lingkungan. 

Sastrohadiwiryo dalam Nurjanah (2015:16), menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi kesiapan kerja adalah sebagai berikut: (a) Prestasi akademik, 

merupakan bukti langsung kemampuan tenaga kerja, sekaligus untuk memperoleh 

data yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja; (b) pengalaman, pengalaman 

kerja merupakan modal utama seseorang yang terjun didalam bidang tertentu, 

karena teori yang pernah diperoleh dari bangku pendidikan kadang berbeda 

dengan praktik dilapangan pekerjaan. Dengan bekal magang atau internship 

mahasiswa PLS memperoleh pengalaman yang dibutuhkan dalam dunia kerja; (c) 
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kesehatan fisik dan mental, merupakan hal yang menjadi pertimbangan 

perusahaan kerena untuk menghindari kerugian perusahaan. 

Menurut Kartini dalam Sulistyarini (2012: 33), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan kerja adalah faktor-faktor dari dalam diri sendiri (intern) 

dan faktor-faktor dari luar (ekstern). Faktor-faktor dari dalam diri sendiri meliputi 

kecerdasan, keterampilan dan kecakapan, bakat, kemampuan dan minat, motivasi, 

kesehatan, kebutuhan psikologis, kepribadian, cita-cita, dan tujuan dalam bekerja, 

sedangkan faktor-faktor dari luar diri sendiri meliputi lingkungan keluarga 

(rumah), lingkungan dunia kerja, rasa aman dalam pekerjaan, kesempatan 

mendapat kemajuan, rekan bekerja, hubungan dengan pimpinan dan gaji. 

Menurut A. Muri Yusuf dalam Hanani (2016 : 30), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan kerja adalah pengetahuan dan wawasan, kecerdasan, 

kecakapan, bakat, minat, sikap, nilai-nilai, sifat-sifat pribadi, lingkungan psiko-

sosial kerja, prospek kerja atau peluang kerja, jenis-jenis kerja dan karakteristik 

kerja. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan kerja secara umum terdiri atas faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern antara lain motivasi, bakat, minat, kecerdasan, keterampilan, 

keseharan fisik dan mental, cita-cita, kepribadian, sedangkan faktor eksternal 

meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kerja, rasa aman dalam pekerjaan, 

kesempatan mendapat kemajuan, rekan sekerja, hubungan dengan pimpinan, gaji, 

dan prospek kerja. 
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2.2 Tugas Observasi 

2.2.1 Pengertian Tugas Observasi 

Menurut Oemar Hamalik (2009: 97), tugas adalah suatu alat yang berguna 

untuk menjabarkan tujuan-tujuan terminal menjadi tujuan-tujuan yang akan 

dicapai. Lebih lanjut Hamalik menjelaskan pendeskripsian tugas sesungguhnya 

merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh seorang perancang, yakni 

merancang body of knowledge dari materi yang akan disampaikan yang terarah 

kepencapaian tujuan-tujuan terminal yang telah diperinci menjadi tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai. Hamalik menggolongkan tugas menjadi 2 yaitu tugas 

tindakan (action tasks) dan tugas kognitif (cognitive). Tugas tindakan adalah tugas 

yang dapat diamati dan melibatkan interaksi antara seseorang dan suatu objek atau 

antara orang dengan orang lain. Sementara itu, tugas kognitif merupakan tugas 

yang mempunyai beberapa aspek yang dapat diamati, tetapi utamanya bersifat 

mental. 

Berbeda dengan Hamalik, Yasmin (2007:155-156), membagi tugas menjadi 2 

tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang dapat 

diberikan setiap minggu dalam bentuk tugas atau soal uarian objektif atau non 

objektif. Tugas individu untuk mata pelajaran tertentu dapat terkait dengan ranah 

psikomotor misalnya menugasi siswa untuk melakukan observasi lapangan. Tugas 

kelompok merupakan tugas yang digunakan untuk menilai kemampuan kerja 

kelompok. Bentuk soal yang digunakan adalah uraian dengan tingkat berpikir 

yang tinggi yaitu aplikasi sampai evaluasi. Para siswa dianjurkan mencari data 

lapangan atau melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena atau membuat 
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suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan berkelompok, tugas ini menekankan 

pada penilaian psikomotor.  

Menurut Patahudin dalam Indiati (2005 : 11), pemberian tugas menyebabkan 

pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar, hasil ekperimen, atau penyelidikan 

yang banyak berhubungan dengan minat dan dirasakan berguna untuk hidup, akan 

lebih lama diingat. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah suatu 

alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan apabila pemberian 

tugas dalam bentuk ekperimen atau penyelidikan dapat memberikan ingatan yang 

lebih lama. Tugas dapat berupa tugas tindakan maupun tugas kognitif, sedangkan 

cara pengerjaannya dapat dilakukan secara individu maupaun kelompok. 

Satori dan Komariah (2011: 109), mengatakan bahwa observasi adalah 

pengamatan langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung maksudnya adalah terjun 

kelapangan terlibat seluruh panca indra. Secara tidak langsung adalah pengamatan 

yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dll. 

Menurut Narbuko dan Achmad (2009 : 70), observasi adalah alat pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki, Sedangkan Sudjana (2008:199), menjelaskan bahwa 

observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan 

perkataan atau tidak disertai dengan komunikasi lisan. Sementara itu, Purwanto 

(2009: 149), menjelaskan observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 
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mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan 

suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematik yang dilakukan dengan tujuan 

memperoleh data lapangan baik dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. secara langsung artinya menggunakan alat indra sedangkan secara tidak 

langsung artinya menggunakan alat bantu atau media. 

Tugas observasi adalah tugas yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa 

untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diobservasi 

disertai dengan wawancara terhadap sumber yang memiliki kemampuan dalam 

penggalian informasi untuk menambah keabsahan data yang diperoleh dari 

lapangan. Tugas observasi merupakan upaya mencocokkan antara teori yang 

diperoleh didalam kelas dengan pengalaman dan kenyataan yang diamati ditempat 

observasi. 

Tugas observasi merupakan bagian dari tugas proyek. Majid (2009:207), 

menjelaskan proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau 

waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, 

pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. Karena dalam 

pelaksanaanya proyek bersumber pada data primer atau sekunder, evaluasi hasil, 

dan kerja sama dengan pihak lain, proyek merupakan suatu sarana yang penting 

untuk menilai kemampuan dalam semua bidang. 
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2.2.2 Unsur-Unsur Observasi 

Hal-hal yang diamati dalam observasi adalah sesuai dengan tujuan observasi. 

J.P. Spradley dalam Sugiyono (2015:67-68), menyatakan bahwa dalam setiap 

situasi sosial terdapat tiga komponen yang diamati yaitu ruang (tempat), pelaku 

(aktor), dan kegiatan (aktivitas). Ketiga dimensi dapat diperluas sehingga apa 

yang diamati ialah: (a) Ruang (tempat) dalam aspek fisiknya; (b) Pelaku, yaitu 

semua orang yang terlibat dalam situasi; (c)Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan 

orang pada situasi itu; (d) Objek, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu; 

(e) Perbuatan , tindakan-tindakan tertentu; (f) Kejadian atau peristiwa, yaitu 

rangkaian kegiatan; (g) Waktu, urutan kegiatan, (h) Tujuan, apa yang ingin 

dicapai orang, makna perbuatan orang; (i) Perasaan, emosi yang dirasakan dan 

dinyatakan. 

Sementara itu, Merriam dalam Satori dan komariah (2011: 112) menyatakan 

lima unsur penting yang harus ada dalam sobservasi, yaitu:   

2.2.2.1 Latar (setting), merujuk pada aspek fisik dari latar, pengamat mencari 

jawaban dari pertanyaan berikut : bagaimana lingkuangan fisiknya? Bagaimana 

konteknya? Tingkah laku apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi pada 

kontek itu? 

2.2.2.2 Pelibat (participant), pengamat mencari jawaban dari pertanyaan berikut : 

siapa saja yang ada dalam kontek itu? Berapa banyak dan apa peran masing-

masing? Mengapa mereka da di situ? Siapa saja yang boleh dan tidak boleh 

berada di situ? 
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2.2.2.3 Kegiatan dan interaksi (activity and interaction). pengamat mencari 

jawaban dari pertanyaan berikut : apa yang terjadi? Apakah ada urutan kegiatan 

yang tetap? Bagaimana responden berinteraksi satu sama lain dalam kegiatan itu? 

Bagaiman interaksi itu saling berhubungan? 

2.2.2.4 Frekuensi dan durasi (frequency and duration). pengamat mencari 

jawaban dari pertanyaan berikut : kapan situasi itu mulai terjadi dan berakhir? 

Berapa lama situasi itu berlangsung? Apakah kegiatan itu berulang-ulang dalam 

periode tertentu? Situasi apa yang menyebabkan munculnya situasi itu? Apakah 

kekhasan situasi itu? 

2.2.2.5 Faktor subtil (subtle factors). Kategori ini mungkin tidak sejelas kategori 

diatas, pengamat mesti peka terhadap ha-hal berikut: kegiatan informal dan tidak 

terencana, makna simbolik dan konotatif dari kosa kata yang dipergunakan, 

komunikasi non verbal, seperti pakaian dan tata ruang, ukuran yang tidak berubah 

seperti petunjuk-petunjuk fisik, apa yang tidak terjadi padahal semertinya terjadi? 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur observasi antara 

lain tempat atau latar, pelaku atau pelibat, kegiatan dan interaksi, kejadian atau 

frekuensi, objek, waktu, tujuan, perasaan, dan faktor subtil. 

 

2.2.3 Macam-Macam Observasi 

Ryerson dalam Satori dan Komariah (2011: 113) menyebutkan enam 

klarifikasi dari metode observasi, yaitu:  
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2.2.3.1 Observasi partisipan dan nonpartisipan, penentuanya tergantung pada apa 

yang   dikehendaki peneliti untuk ambil bagian dari situasi yang sedang 

dipelajarinya. 

2.2.3.1 Kentara (obstrusive) dan tidak kentara (unobstrusive) melalui penelusuran 

fisik, tergantung pada apakan subjek yang dipelajari bisa mendeteksi observasi 

atau tidak jika menggunakan salah satu cara tersebut. 

2.2.3.2 Observasi dalan setting alami atau buatan (contrived), setting alami 

biasanya digunakan untuk mengobservasi kapan dan dimana perilaku tertentu dari 

subjek.  Observasi buatan dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku tertentu 

dari subjek. 

2.2.3.3 Observasi tersamar dan tak tersamar, tergantung apakah subjek yang 

diobservasi sadar bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. 

2.2.3.4 Observasi terstuktur dan tak terstuktur, yang mengacu pada panduan atau 

satu lembar daftar ceklis yang digunakan untuk mengamati aspek perilaku yang 

sedang dicatat. 

2.2.3.5 Observasi langsung (direct) dan tak langsing (inditerct), tergantung pada 

perilaku yang diobservasi apakah sedang terjadi atau telah terjadi.  

Menurut Narbuko dan Achmadi (2009 : 72), terdapat 3 macam bentuk 

observasi, yaitu: (a) observasi partisipan, yaitu apabila observasi (orang yang 

melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang 

diobservasi(disebut observees); (b) observasi sistematik, yaitu adanya kerangka 

yang memuat faktor-faktor yang telah diatur ketegorinya, kerenanya sering 

disebut observasi berkerangka atau berstruktur; (c) observasi ekperimental, yaitu 
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observasi yang dilakukan dimana observer mengadakan pengendalian unsur-unsur 

penting dalam situasi sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai 

dengan tujuan penelitian dan dapat dikendalikan untuk menghindari atau 

mengurangi timbulnya faktor-faktor yang secara tak diharapkan mempengaruhi 

situasi itu.  

Menurut Sukandarrumidi (2006 : 73), jenis-jenis observasi dibedakan atas 

pelaksanaan dan cara pengamatannya. Pada pelaksanaan dibedakan antara metode 

observasi partisipan dan nonpartisipan, sedangkan cara pengamatan dibedakan 

menjadi observasi terstuktur dan observasi tak terstruktur. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan macam-macam observasi antara lain 

observasi partisipan atau partisipasif, observasi kentara dan tidak kentara, 

observasi terstruktur dan tak terstruktur, observasi tersamar dan tak tersamar, 

observasi langsung dan tidak langsung dan observasi eksperimental. 

 

2.2.4 Manfaat Observasi 

Manfaat observasi menurut M.Q. Patton dalam Sugiyono (2015: 67), adalah 

sebagai berikut: 

2.2.4.1 Dengan berada dilapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi, jadi ia dapat memperolah pandangan yang holistik atau 

menyeluruh. 

2.2.4.2 Pengalaman langsung peneliti memungkinkan peneliti menggunakan 

pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep atau pandangan 
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yang sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan 

penemuan atau discouery. 

2.2.4.3 Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati orang 

lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap 

“biasa” dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara. 

2.2.4.4 Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan 

oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi 

karena dapat merugikan nama lembaga. 

2.2.4.5 Peneliti dapat menemukan hal-hal diluar persepsi responden, sehingga 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. 

2.2.4.6 Dalam lapangan peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan akan 

tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, misalnya merasakan suasana situasi 

sosial, dengan berada secara pribadi dalam lapangan peneliti mempunyai 

kesempatan untuk mengumpulkan data yang kaya, yang dapat dijadikannya dasar 

untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih rinci dan lebih cermat. 

Menurut Afifudin dan Ahmad (2009:135), manfaat observasi adalah sebagai 

berikut: (a) Memperoleh data secara langsung yang menambah keabsahaan data; 

(b) Memperoleh data lapangan yang lebih menyakinkan; (c) Mengungkap masalah 

yang sebenarnya terjadi dilokasi peneliti; (d) Menambah wawasan konseptual 

yang bersifat empiris; (e) Memperoleh data-data baru yang terkait meskipun 

sebelumnya tidak dipikirkan; (f) Memperdalam pengamatan dengan berbagai 

teknik komunikasi langsung, dialog interaktif dan diskusi; (g) Memperkuat 

validitas data. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat  observasi adalah dapat 

memahami data secara keseluruhan atau holistik, adanya kemungkinan melakukan 

penemuan atau discouery, memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, 

memperoleh data yang banyak dan menyakinkan, menambah wawasan yang 

konseptual, dan memperkuat validitas data. 

 

2.2.5 Kelebihan Observasi 

Kelebihan observasi menurut Sudjana (2008:200), yaitu: (a) Teknik observasi 

dilakukan tanpa harus bicara. Evaluator dapat menggunakan catatan lapangan atau 

rekaman gambar tentang tingkah laku, peristiwa, atau keadaan yang diobservasi; 

(b) Objek yang diobservasi berada dalam lingkungan alamiah, bukan lingkunagn 

yang dimanipulasi sehinggga data yang diperoleh melalui teknik observasi akan 

objektif; (c) Analisis dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu 

tertentu (longitudinal analysis) sehingga memungkinkan evaluator untuk 

melakukan observasi lebih lama dibandingkan dengan pengumpulan data melalui 

metode surve atau ekperimen. 

Menurut Ngalim Purwanto (2009:153), kelebihan observasi, yaitu: (a) data 

yang diperoleh secara langsung dengan mengamati kegiatan akan lebih objektif 

dan melukiskan sebenarnya; (b) didalam situasi yang relatif “bebas” dalam arti 

tanpa ada tekanan-tekanan dari luar, individu yang diamati tidak merasa on the 

spot; (c) data yang diperoleh dari observasi mencakup berbagai aspek kepribadian 

individu. Sehingga didalam pengolahannya tidak berat sebelah atau hanya 

menekankan pada salah satu segi saja. 
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Menurut Satori dan Komariah (2011 : 125), kelebihan observasi, yaitu: (a) 

peneliti mengetahui kejadian sebenarnya sehingga informasinya diperoleh 

langsung dan hasilnya akurat; (b) peneliti dapat mencatat kebenaran yang sedang 

terjadi; (c) peneliti dapat memahami subtansi sehingga ia dapat belajar dari 

pengalam yang sulit dilupakan; (d) memudahkan peneliti dalam memahami 

perilaku yang kompleks; (e) bagi informan yang tidak memiliki waktu masih bisa 

memberikan kontribusi dengan mengijinkan untuk diobservasi; (f) observasi 

memungkinkan pengumpulan data yang tidak mungkin dilakukan oleh teknik lain.  

Menurut Narbuko dan Achmad (2009 : 76), kelebihan observasi, yaitu: (a) 

observasi merupakan alat yang langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala; 

(b) bagi seseorang yang sibuk, lebih tidak berkeberatan untu diamat-amati, 

daripada mengisi jawaban-jawaban dalam kuesioner; (c) dapat mencatat secara 

serempak dengan terjadinya sesuai gejala. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan metode 

observasi antara lain objek yang diamati berada dalam lingkungan yang alamiah 

bukan lingkungan yang dimanipulasi sehingga data yang diperoleh dari observasi 

akan objektif, bagi informan yang tidak memiliki waktu masih bisa memberikan 

kontribusi dengan mengijinkan untuk diobservasi, observasi memingkinkan 

pengumpilan data yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik lain dan peneliti 

dapat memahami subtansi sehingga ia dapat belajar dari pengalaman yang sulit 

dilupakan. 
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2.2.6 Kelemahan Observasi 

Adapun kelemahan observasi menurut Sudjana (2008:201), yaitu: (a) 

Kelemahan dalam pengontrolan terhadap variable luar (extraneous variable) yang 

memungkinkan mempengaruhi data yang terhimpun melalui observasi; (b) 

Kesulitan membuat kualifikasi data karena pengukuran observasi pada umumnya 

terjadi melalui persepsi evaluator; (c) Sampel terlalu kecil sehingga sulit untuk 

menarik generalisasi; (d) Tidak mudah untuk memperoleh izin mengobservasi, e) 

Kesulitan dalam mengobservasi peristiwa yang mengandung isu sensitif. 

Menurut Satori dan Komariah (2011 : 126), kelemahan observasi, yaitu; (a) 

memakan waktu yang lama; (b) tergantung pada kepiawaian pengamat; (c) 

observer yang dikenal dan disegani bisa mempengaruhi perilaku partisipan 

sehingga situasinya bisa menjadi dibuat-buat dan kaku; (d) observer yang 

berperan seta kurang memiliki waktu untuk membuat catatan hasil 

pengamatannya; (e) menghasilkan data yang banyak dan kadang tidak sistematis 

sehingga menyulitkan peneliti untuk menganalisisnya.  

Menurut Ngalim Purwanto (2009:154), kelemahan observasi yaitu: (a) 

observasi sebagai salah satu teknik evaluasi memerlukan sejumlah skill yang baik, 

yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ini pengamat harus dapat 

membedakan apa yang tersurat dan apa yang tersirat; (b) kepribadian pengamat 

seringkali merupakan variabel tambahan; (c) tingkah laku yang sama 

dimanifestasikan oleh berbagai macam individu belum tentu mempunyai arti yang 

sama bagi pengamat-pengamat yang berlainan; (d) data yang diperoleh dari 
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observasi tidak dapat memberikan gambaran yang sama tentang struktur 

kepribadian individu. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kelemahan observasi diantaranya 

kelemahan mengontrol variabel dari luar, kesulitan membuat kualifikasi data, 

kesuliatan mengobservasi peristiwa yang mengandung isu sensitife, memerlukan 

skill yang baik, kepribadian pengamat sering mempengaruhi dalam pengamatan, 

persepsi yang berbeda antara pengamat satu dengan yang lain, dan data yang 

diperoleh dari observasi tidak dapat memberikan gambaran yang sama tentang 

kepribadian individu. 

 

2.2.7 Langkah-Langkah Observasi 

Langkah-langkah utama yang perlu dilakukan seorang jika akan melakukan 

observasi menurut Sudjana (2011:201), adalah sebagai berikut: (a) Menetapkan 

tujuan observasi; (b) Menetapkan subjek atau kelompok subjek yang akan 

diobservasi; (c) Mendapatkan izin atau persetujuan untuk melakukan observasi; 

(d) Memperoleh penerimaan baik dari subjek; (e) Melakukan observasi terhadap 

subjek dan merekam catatan-catatan lapangan dalam kurun waktu tertentu; (f) 

Menyelesaikan peristiwa kritis seperti meluruskan kekeliruan subjek dan 

memandang evaluator sebagai mata-mata; (g) Mengakhiri kegiatan observasi; (h) 

Menganalisis data; (i) Melakukan pelaporan yang mencakup laporan dan 

penyerahan kepada pihak-pihak terkait. 

Menurut Amir Syamsudin (2014 : 3), tahap-tahap observasi, yaitu: (a) 

memilih tempat penelitian atau observasi; (b) menemukan jalan utama memasuki 
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komunitas dari subjek yang diteliti; (c) menentukan focus pengamatan; (d) 

menentukan cara memcatat hasil pengamatan; (e) mendeskripsikan hasil 

pengamatan; (f) memaknai hasil pengamatan.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan tahapan observasi yaitu: 

menetapkan tempat observasi, meminta izin atau persetujuan untuk melakukan 

observasi, menentukan fokus pengamatan, melakukan observasi dan mencatat 

hasil pengamatan, menganalisis data dan mendeskripsikan hasil pengamatan. 

 

2.2.8 Petunjuk Mengadakan Observasi 

Menurut Narbuko dan Achmad (2009 : 71), memberikan petunjuk dalam 

mengadakan pengamatan, yaitu:  

2.2.8.1 Memiliki pengetahuan apa yang akan diobservasi, ini dimaksudkan untuk 

menentukan terlebih dahulu apa-apa yang akan diobservasi. 

2.2.8.2 Menyelidiki tujuan penelitian (baik umun maupun khusus). Kejelasan 

tujuan penelitian akan menuntun mempermudah apa yang harus diobservasi 

2.2.8.3 Menentukan cara untuk mencatat hasil observasi penelitian harus memilih 

cara mana yang dipandang paling efektif dan efisien, apakah anecdotal record, 

chek lists, rating scale atau yang lain. 

2.2.8.4 Membatasi tingkat kategori secara tegas. Penelitian harus membuat 

tingkatan misalnya: utama, penting dan tidak penting mengenai data yang akan 

dikumpulkan apabila kalau pengumpulan datanya orang banyak (team). 
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2.2.8.5 Berlaku sangat cermat dan kritis. Penelitian tidak boleh gegabah, tergesa-

gesa, atau serampangan agar apa yang dicatat dalam observasi adalah benar-benar 

data yang dibutuhkan. 

2.2.8.6 Mencatat tiap gejala secara terpisah ini dimaksudkan supaya gejala yang 

dicatat tidak dipengaruhi oleh situasi pencatatan, karena keadaan atau kondisi 

waktu memcatat dapat berpengaruh terhadap observer. 

2.2.8.7 Mengetahui sebaik-baiknya alat-alat pencatatan dan cara penggunaanya 

sebelum observasi dilakukan. 

Menurut Sukandarrumidi (2006 : 71), petunjuk untuk mengadakan observasi, 

yaitu: (a) kuasai pengetahuan apa yang akan diobservasi; (b) selidiki tujuan umum 

dan tujuan khusus untuk menentukan apa yang harus diobservasi; (c) buat suatu 

cara untuk mencatat hasil observasi (dalam bentuk chek list, daftar maupu bentuk 

yang lain); (d) adakan dan batasi dengan tegas, macam tingkat katagori yang akan 

digunakan (misalnya skor); (e) lakukan observasi secermatnya dan bersifat kritis; 

(f) lakukan pencatatan setiap gejala secara terpisah; (h) apabila menggunakan alat 

pencatat atau perekam lain periksa, cermati, dan kuasaai bagaimana 

pengoperasianya sebelum melakukan observasi. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa petunjuk untuk melakukan 

observasi antara lain menguasai pengetahuan tentang apa yang akan diobservasi, 

menyelidiki tujuan umum dan tujuan khusus, membuat catatan hasil observasi, 

membatasi tingkat katagori, melakukan observasi dengan cermat dan kritis, 

melakukan pencatatan setiap gejala secara terpisah, dan mengetahui cara 

penggunaan alat-alat observasi. 
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2.2.9 Alat-Alat Observasi 

Narbuko dan Achmad (2009 : 73-75) menjelaskan alat-alat observasi, yaitu: 

2.2.9.1 Anecdotal Record  

 Anecdotal record yang disebut juga daftar riwayat kelakuan adalah catatan-

catatan yang dibuat oleh peneliti mengenai kelakuan-kelakuan luar biasa yang 

dianggab penting oleh peneliti. Dalam pelaksanaanya, pencatatan harus dilakukan 

secepat-cepatnya seperti apa adanya baik oleh peneliti sendiri atau orang lain 

yangdipercayai. Observasi semacam itu akan dapat memberikan gambaran yang 

lengkap tentnag objek penelitian, tetapi memakan waktu yang lama. 

2.2.9.2 Catatan Berkala 

 Dalam catatan ini, peneliti tidak mencatat macam-macam kejadian khusus, 

melaikan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu data yang dicatat 

kurang lengkap dan banyak yang dilupakan oleh observer. Akibatnya hasilnya 

kurang dapat dipercaya. 

2.2.9.3 Check Lists 

 Check lists yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama subyek dan faktor-

faktor yang hendak diselidiki, yang bermaksud mensistematiskan catatan 

observasi, alat ini lebih memungkinkan peneliti memperoleh data yang 

meyakinkan di bidang yang lain. Sebab faktor-faktor yang akan diteliti sudah 

dicatat dalam daftar isian, penelitian tinggal memberikan tanda (check) pada 

blangko itu untuk tiap subjek yang diobservasi. 
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2.2.9.4 Rating Scale 

 Pencatatan dengan rating scale adalah mencatat gejala menurut tingkat-

tingkatnya, alat ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan 

subjek menurut tingkatnya. Ia merupakan kriteria dan sumber yang penting dalam 

penelitian. Pada umumnya rating scale terdiri dari suatu daftar yang berisi ciri-ciri 

tingkah laku yang harus dicatat secara bertingkat, jadi hampir seperti check lists, 

tetapi faktor-faktor yang akan diobservasi disusun bertingkat menurut 

kebutuhannya. 

2.2.9.5 Mechanical Devices 

 Mechanical devices adalah observasi yang menggunakan alat-alat mekanik 

sebab lebih praktis dan efektif. Keuntungan menggunakan alat ini antara lain 

dapat diputar lagi sewaktu dibutuhkan, dapat diputar lambat-lambat sehingga 

yakinuntuk diteliti, memberi sumbangan yang berharga kepada perancang 

penelitian, dan melatih observer untuk berbuat cermat. 

Menurut Sukandarrumidi (2006 :74-75), sarana yang dapat digunakan untuk 

observasi, antara lain: (a) Anecdotal Record, merupakan alat yang dibuat oleh 

peneliti untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, peneliti mempunyai kebebasan 

untuk mencatat yang dianggab penting, kadang catatan tidak dibuat oleh peneliti 

tetapi orang lain, catatan harus dibuat secepatnya setelah terjadinya peristiwa 

istimewa, memakan waktu yang panjang, sesuai untuk penelitian sosial; (b) 

Catatan Berkala, peneliti tidak mencatat macam kejadian khusus sebagaimana 

pada anecdotal record melaikan mencatat pada waktu tertentu semua kejadian 

berlangsung, catatan yang diperoleh mungkin tidak seragam; (c) Check Lists, 
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digubakan untuk mensistematisir catatan observasi, menjamin ketelitian dalam 

penelitian, harus dipersiapkan secara sempurna, mudah pengoperasiaanya; (d) 

Rating Scale, semacam check lists tetapi diberikan tingkatannya, observer cukup 

memberi catatan tanda tertentu, deskripsi tidak perlu panjang lebar. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alat-alat atau sarana 

observasi antara lain Anecdotal Record, Catatan Berkala, Check Lists, Rating 

Scale dan Mechanical Devices. 

 

2.3 Internship 

2.3.1 Pengertian Internship 

Menurut Mustofa Kamil (2012:71), Magang juga mirip internship, namun 

demikian internship bersifat sementara.  Internship dilakukan biasanya untuk 

pelajar atau mahasiswa dengan waktu dan program yang sangat terbatas. Menurut 

Simamora dalam Kamil (2012:71), program yang dikembangkan dalam internship 

bisa sama dengan magang dimana memberikan individu-individu dengan 

pengalaman pada pekerjaan tertentu, atau pengenalan terhadap pekerjaan, 

organisasi, atau industri. Internship dapat merupakan kesempatan-kesempatan 

yang dibayar ataupun tidak dibayar. 

Lebih lanjut mustofa Kamil menjelaskan, program pembelajaran magang, 

biasa disebut dengan built in learning, apprenticeship, learning by doing atau on 

the job training/ off the job training, dimana program ini dirancang untuk level 

keahlian yang lebih tinggi. Oleh karenanya program pembelajram magang 

(learning by doing) cenderung lebih mengarah pada pendidikan (education) dari 
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pada pelatihan dalam hal pengetahuan dan dalam melakukan suatu keahlian atau 

suatu rangkaian pekerjaan yang saling berhubungan. Sementara itu Simamora 

menjelaskan dalam kamil (2012:71), program pembelajaran magang adalah 

menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan dengan intruksi yang 

didapatkan di dalam tempat tertentu untuk subjek-subjek tertentu. 

Menurut Anwar (2012: 77), magang merupakan proses belajar dimana 

seseorang memperoleh dan menguasai suatu keterampilan tanpa dan atau dengan 

petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Pemagang (peserta 

didik) akan membiasakan diri untuk mengikuti proses yang sudah bisa dikerjakan 

oleh sumber belajar (tutor), pemegang bukan hanya melihat dan mendengar teori 

pekerjaan, tetapi juga harus melakukan pekerjaan secara langsung.  

Menurut Chandra Suharyanti (2009: 5), magang adalah suatu kegiatan 

pembelajaran dilapangan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan 

menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Sedangkan Yulia 

(2015: 6), menjelaskan program magang merupakan kegiatan pembelajaran dalam 

kontribusi dan berkarya di kehidupan nyata.  Menurut Muslih (2014: 68), magang 

merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan membentuk 

kompetensi peserta didik. 

Sementara itu, Stephen Billett mengemukakan pendapatnya mengenai 

magang sebagai berikut: 

Apprenticeships are usually seen, in contemporary times, as a model of 

education focused on occupational preparation, albeit manifested in different 

way across nation states. However, throughout human history, the majority of 

occupational preparation has been premised upon apprenticeship as a model 

of learning, that is, as prepation and ongoing learning arising mainly 

through active and interdependent angagement by apprentices in their work, 
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rather than their being taught or directly guiden by more experienced 

practitioner 

Magang pada zaman sekarang terlihat sebagai model pendidikan yang 

difokuskan pada persiapan kerja, meskipun diwujudkan dalam cara yang berbeda 

di seluruh Negara. Namun, sepanjang sejarah perkembangan manusia, sebagian 

persiapan kerja telah didasarkan pada magang sebagai model pembelajaran, yaitu 

sebagai persiapan dan berkelanjutan pembelajaran yang timbul terutama melalui 

keterlibatan aktif dan saling tergantung dengan magang dalam pekerjaan mereka , 

daripada mereka diajarkan atau langsung dibimbing oleh praktisi yang lebih 

berpengalaman. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan internship merupakan bentuk 

pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa untuk memperoleh 

suatu keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan atau digunakan 

untuk persiapkan kerja.  

 

2.3.2 Tujuan Magang Atau Internship 

Tujuan magang menurut menurut Anwar (2012: 78), tujuan dari kegiatan 

magang adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis di masyarakat dan untuk 

meneruskan warisan budaya yang meliputi kemampuan, cara kerja, dan teknologi 

yang dimiliki oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Mustofa Kamil (2009:102), yaitu: (a) Untuk mementapkan penguasaan 

keterampilan yang diinginkan dan ditekuni sehingga dapat dijadikan mata 

pencaharian oleh warga belajar sebagai pemagang; (b) memperluas dan 
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mempercepat jangkauan pengadaan tenaga-tenaga terampil yang cukup dan 

mampu untuk segera berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

Menurut Candra Suharyanti (2009: 4), program magang yang dilaksanakan 

pada dunia usaha atau dunia industri dapat memberikan bekal pengalaman yang 

dapat membentuk mahasiswa yang mempunyai keahlian yang professional, 

berkualitas, yang mampu dikembaangkan menurut bidang pekerjaannya.  

Menurut Sumathi Renganathan (2012: 3), tujuan magang adalah sebagai 

berikut: 

In general, internship programmes try to merge students learning gained in 

campus-based environment with real-work environment 

Secara umum program magang mencoba untuk menggabungkan belajar siswa 

yang diperoleh di lingkungan kampus berbasis dengan lingkungan kerja nyata 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan magang adalah 

untuk memberikan pengalaman dan membekali suatu keterampilan kepada 

pemagang atau mahasiswa melalui lingkungan kerja nyata dan mempersiapkan 

suatu tenaga yang terampil dalam proses pembangunan. 

 

2.3.3 Persyaratan Magang Atau Internship 

Persyaratan magang menurut Anwar (2012:78-80), adalah sebagai berikut: 

2.3.3.1 Adanya orang yang terampil sebagai sumber belajar, dengan syarat: (a) 

bersedia, artinya kesediaan menerima orang lain dilingkungan kerjanya dan 

bersedia menularkan pengetahuan dan keterampilannya kepada orang yang belum 

atau belum terampilbaik secara sukarela maupun dengan imbalan; (b) 
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berkemampuan, yaitu memiliki kemampuan untuk mengajarkan keterampilannya 

kepada orang lain, disadari bahwa tidak semua orang yang memiliki keterampilan 

tertentu mampu mengajarkanya kepada orang lain; (c) berkemauan, selain 

kesediaan menerima seseorang atau lebih untuk belajar sambil bekerja di 

lingkungan kerjanya, memiliki kemampuan untuk membimbing, juga memiliki 

kemauan untuk membimbing pemagang dalam menguasai keterampilan yang 

dimilikinya sesuai dengan harapan pemagang. 

2.3.3.2 Orang yang tidak terampil atau kurang terampil bersedia sebagai 

pemagang (peserta didik), dengan syarat; (a) memiliki bakat dan minat, keduanya 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan magang; (b) ada kebutuhan, terdiri atas 

kebutuhan individu pemagang dan kebutuhan pasar kerja, keduanya perlu 

dipertimbangkan agar dapat berjalan efektif dan efisien; (c) kemampuan, terdiri 

atas kemampuan mengikuti  aturan yang berlaku di lingkungan kerja sehingga 

mereka dapat menyerap pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang ada, 

maupun kemempuan untuk membiayai dirinya sendiri dalam mengikuti magang; 

(d) tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini meliputi tujuan pencapaian hasil 

belajar dengan tujuan untuk menetapkan keterampilan pascamagang untuk 

mengembangkan kehidupannya, dalam arti memiliki pekerjaan tertentu untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak. 

2.3.3.3 Tempat dan waktu, tersedia tempat dan waktu pelaksanaan magang 

(proses belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar). 
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2.3.3.4 Dana, dalam perkembangan kehidupan modern kegiatan magang 

memerlukan dana, seperti biaya transportasi peserta, biaya makan, biaya 

peralatan, dan uang saku sumber belajar dan pemagang. 

2.3.3.5 Kesepakatan atau perjanjian, terdapat kesepakatan antara keduanya baik 

lisan maupuan tulisan tentang aturan pelaksanaan magang, misalnya, jangka 

waktu pelaksanaan magang, kewajiban pemagang dan sumber belajar, upah, dan 

sebagainya. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa persyaratan magang yaitu 

adanya orang yang terampil, ada orang yang tidak atau kurang terampil yang 

belajar sambil bekerja, waktu dan tempat pelaksanaan magang, dana magang dan 

perjanjian kedua belah pihak. 

 

2.3.4 Ciri-Ciri Magang Atau Internship 

Ciri-ciri magang menurut Mustofa Kamil (2012: 73), adalah sebagai berikut: 

2.3.4.1 Proses magang adalah permagangan yaitu pemangan dan sumber magang 

atau orang yang dimagangi berada dalam tempat pemagang bekerja. Pemangan 

melihat dan mencoba menggunakan alat yang dipergunakan sehingga tau, bisa, 

dan biasa bagaimana mempergunakannya, bagaimana memperbaikinya kalau 

rusak, bagaimana merawatnya, dimana disimpannya, dan dimana dibeli dan 

dibuatnya. 

2.3.4.2 Proses pemagang adalah para pemagang berada pada posisi bekerja-

belajar dan belajar-bekerja sesuai dengan urutan pekerjaan yang dikerjakan 
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pemagang. Pemagang dapat memulai belajar-bekerja dan bekerja-belajar dari 

mana saja, ari awal, ditengah, atau dari ujung proses pekerjaan itu. 

2.3.4.3 Bahwa pemangang belajar-bekerja dan bekerja-belajar tidak diawali teori, 

melainkan langsung praktik, langsung bekerja. 

2.3.4.4 Dilihat dari sumber magang (pemangang), maka sumber magang tidaklah 

perlu merupakan orang yang mengetahui teori. Sumber magang atau pemagang 

adalah orang yang pintar dan bisa melaksanakan pekerjaaan yang dimagangi. 

2.3.4.5 Dilihat dari sudut pemagang, pemangan bukan hanya memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, kemahiran dan sikap mental saja melainkan juga 

terampil melaksanakan pekerjaan. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri magang antara lain 

pemagang dan sumber magang berada pada tempat pemaganga bekerja, pemagang 

berada pada posisi bekerja-belajar dan belajar-bekerja sesuai dengan urutan yang 

dikerjakan pemagang, pemagangan tidak diawali dengan teori melaikan langsung 

praktik, sumber magang adalah orang yang pintar dan bisa melaksanakan 

pekerjaan yang dimagangi, pemagang tidak hanya memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, kemahiran dan sikap mental saja melainkan juga keterampilan 

melaksanakan pekerjaan.  

 

2.3.5 Pola Magang Atau Internship 

Menurut Anwar (2012:81-83), magang dibagi menjadi dua model, yaitu: 

2.3.5.1 Model Tradisional, pada umumnya magang secara tradisional meliputi: (a) 

Pelaksanaan identifikasi keterampilan oleh peserta didik pada umumnya 
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berlangsung secara sederhana, karena calon peserta didik berasal dari lingkuangan 

keluarga yang sehari-hari berada dilingkungan kerja atau keterampilan yang akan 

dipelajari; (b) Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan secara simultan atau 

berkesinambungan; (c) Penilaian, pada hal ini tidak ada waktu penilaian yang 

dilakukan secara sistematis dan terpisah dari kegiatan bekerja dan belajar, 

penilaian dilakukan dengan instrument pengamatan unjuk kerja peserta didik; (d) 

Tindak lanjut pembelajaran, dapat dilihat sejauh mana peserta didik dapat 

mengaplikasikan keterampilannya yang diperoleh melaluia keguatan magang. 

Penandanya adalah kemampuan yang bersangkutan mengaplikasikan 

keterampilan yang telah diperolehnya. 

2.3.5.2 Model Modern, model ini merupakan pengembangan dari model 

tradisional yang dimodifikasi dan perkembangan teknologi pembelajaran. Alur 

kegiatan magang modern meliputi identifikasi, penyusunan program magang, 

pelaksanaan magang, penilaian program magang, dan tindak lanjut. Pertama, 

kegiatan identifikasi meliputi: indentifikasi sifat, jenis keterampilan yang ada, 

kebutuhan belajar calon peserta magang, minat dan bakat, kondisi dan kesiapan 

sumber belajar, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan calon sumber 

belajar. 

 Kedua, penyusunan program magang meliputi: (a) jenis kegiatan magang 

mencakup jenis mata pencaharian (jasa atau produksi); (b) latar belakang 

mencakup alas an pelaksanaan magang; (c) tujuan yang ingin dicapai; (d) pokok-

pokok bahan belajar, e) peserta magang perlu diketahui identitasnya; (f) sumber 

belajat atau lembaga yang akan dijadikan tempat magang, perlu ditulis nama, jenis 
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usaha, dan lama kegiatan dll; (g) waktu dan lamanya kegiatan mencakup 

perkiraan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (h) 

biaya perlu dicantumkan jumlah dan rinciannya.  

 Ketiga, proses pelaksanaan magang di tempat kerja dilaksanakan sesuai 

dengan program yang telah direncanakan atau diorganisir. Aspek yang dipantau 

dalam pelaksanaan magang, antara lain: (a) program magang; (b) proses 

pelaksanaan kegiatan belajar bekerja; (c) hasil yang telah dicapai; (d) faktor 

pendukung dan penghambat. Keempat, kegiatan penilaian adalah proses 

pengukuran sejauhmana ketepatan proses pembelajaran dan dapat mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan secara efektif dan efisien. Instrument penilaian 

antara lain; tes tertulis atau lisan, pengamatan unjuk kerja baik menggunakan 

pedoman maupun secara bebas, dan angket. Kelima, tindak lanjut dari program 

dapat berupa: (a) peningkatan, yaitu peserta didik dapat memvariasikan 

keterampilannya; (b) penerapan, yaitu dapat menerapkan keterampilan yang telah 

diperoleh.   

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pola magang atau internship 

terbagi atas pola tradisional dan pola modern. Pola tradisional meliputi 

pelaksanaan identifikasi, pelaksanaan kegiatan magang, penilaian, dan tindak 

lanjut sedangkan pola modern merupakan pengembangan dari pola tradisional 

meliputi identifikasi, penyusunan program, proses magang, kegiatan penilaian dan 

tindak lanjut. 
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2.3.6 Unsur-Unsur Magang Atau Internship 

Unsur-unsur magang menurut Mustofa Kamil (2012:74-75), adalah sebagai 

berikut: 

2.3.6.1 Pemagang (orang yang belajar bekerja), pada konteks pemagang ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: (a) Bakat dan minat, 

hal ini perlu diperhitungkan diantaranya karena mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan magang; (b) Kebutuhan, perlu diperhitungkan, baik yang berkaitan 

dengan kebutuhan warga belajar pemagang (need assesment), atau kebutuhan 

pasar kerja, hal ini perlu mendapat perhatian agar tidak mengalami kesulitan 

setelah mengikuti magang; (c) Kemampuan, dimaksudkan disini adalah 

kemampuan mengikuti magang untuk menyadap pengetahuna, keterampilan dan 

sikap mental yang diberikan sumber magang; (d) Faktor lain yang 

dipertimbangkan bagi warga belajar (pemagang) adalah kesediaan untuk mandiri 

setelah selesai magang belum mempunyai pekerjaan tetap, dan usia yang masih 

produktif dalam bekerja. 

2.3.6.2 Sumber magang (orang yang dimagangi atau permagang). Komponen ini 

ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah : (a) kesediaan; (b) 

kemampuan dan (c) kemauan. 

2.3.6.3 Pola magang. Proses pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah, baik 

dalam bentuk magang atau dalam bentuk lainnya, harus dilakukan melalui 

berbagai pola yang mendukung terhadap proses dan keberhasilan dari proses 

tersebut. 
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Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur magang atau 

internship, yaitu: pemagang adalah orang yang belajar bekerja dengan 

memperhatikan bakat dan minat, kebutuhan dan kemauan, sumber magang adalah 

orang yang dimagangi atau permagang dengan memperhatikan kesediaan, 

kemampuan, dan kemauan, pola magang. 

 

2.3.7 Komponen Pembelajaran Magang Atau Internship 

Sebagai suatu sistem, magang (learning by doing) dapat dilihat dari 

komponen-komponen sistem yang berlaku dalam pendidikan luar sekolah. 

Menurut Mustofa Kamil (2012: 78-81), magang terdiri atas tujuh komponen, 

yaitu: masukan sarana, masukan mentah, masukan lingkungan, proses, keluaran, 

pengaruh dan masukan lain. Pertama, masukan sarana (instrumental input) 

meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan seseorang atau 

kelompok melakukan kegiatan belajar. Masukan sarana terdiri dari komponen 

kurikulum, program, manajemen pendidikan luar sekolah, dan fasilitator.  

Kedua, masukan mentah (raw input) meliputi peserta didik atau warga belajar 

dengan berbagai latar belakangnya. Ketiga, masukan lingkungan (evirontmental 

input) meliputi faktor lingkungan yang mendukung berjalannya program 

pendidikan yang dilakukan. Keempat, proses menyangkut interaksi antara 

masukan sarana dan masukan mentah. Ciri-ciri dari komponen proses antara lain: 

(a) belajar modul mandiri; (b) sumber belajar; (c) praktik kerja; (d) strategi 

personalia; (e) fasilitas (tolls); (f) fasilitas komunikasi.  
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Kelima, keluaran (output) meliputi kuantitas lulusan yang disertai dengan 

kualitas perubahan tingkah laku yang diperoleh kegiatan belajar membelajarkan. 

Keenam, pengaruh (inpact) adalah yang menyangkut hasil yang telah dicapai 

peserta didik atau warga belajar. Ketujuh, masukan lain (other input) adalah daya 

dukung lainnya yang memungkinkan para peserta didik atau warga belajar dapat 

menggunkan kemampuan yang telah dimiliki untuk kemajuan hidupnya.   

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran 

magang terdiri dari masukan sarana, masukan mentah, masukan lingkungan, 

proses, output, pengaruh, dan masukkan lain.  

 

2.4 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

2.4.1 Endah Rahayu Nugrahani (2011), dengan skripsinya yang berjudul 

pengaruh praktek kerja industri dan minat kerja terhadap kesiapan kerja siswa 

kelas XII SMK YPKK 2 Sleman Tahun Ajaran 2010/2011. Dalam penelitiannya 

terdapat pengaruh signifikan praktek kerja industri dan minat kerja terhadap 

kesiapan kerja dengan thitung lebih besar dari ttabel  (7,023>1,984) dan taraf 

signifikasi 0,000<0,05. Terdapat t pengaruh signifikan minat kerja terhadap 

kesiapan kerja dengan thitung lebih besar dari ttabel (8,660>1,984) dan taraf 

signifikasi 0,000<0,05. Terdapat pengaruh signifikan praktek kerja industri dan 

minat kerja terhadap kesiapan kerja dengan Fhitung lebih besar dari Ftabel 
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(52,310>3,090); taraf signifikasi 0,000<0,50 ; dan R
2 

sebesar 0,519. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel 

kesiapan kerja serta penggunaan regresi berganda sebagai alat analisis data. 

2.4.2 Penelitian Yunindra Widyatmoko (2014) yang berjudul pengaruh 

keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan prestasi belajar terhadap kesiapan kerja 

mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi UNY. Dalam penelitiannya terdapat 

pengaruh signifikan keaktifan mahasiswa dalam organisasi terhadap kesiapan 

kerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,274, nilai thitung sebesar 4,282 dan 

ttabel 1,98 dengan taraf signifikan 0,000. Terdapat pengaruh signifikan prestasi 

belajar terhadap kesiapan kerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,242, nilai 

thitung sebesar 2,176 dan ttabel 1,98 dengan tingkat signifikasi 0,032. Terdapat 

pengaruh signifikan antara keaktifan mahasisiwa dalam organisasi dan prestasi 

belajar secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja dengan   Fhitung sebesar 

14.451 dengan Ftabel sebesar 1.425 dengan signifikasi 0,000. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel kesiapan 

kerja serta penggunaan regresi berganda sebagai alat analisis data. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

2.5.1 Pengaruh tugas observasi terhadap kesiapan kerja 

Tugas observasi merupakan tugas pengamatan untuk memperoleh data 

dilapangan. Melalui tugas observasi mahasiswa dapat mencocokan teori yang 

diperoleh didalam kelas dengan kenyataan ditempat onservasi. Manfaat yang 
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diperoleh dari tugas observasi antara lain melatih mahasiswa untuk mengamati 

lingkungan dan mengasah ketajaman serta kemampuan melakukan identifikasi 

pokok masalah dan merumuskan solusi.Melalui tugas observasi mahasiswa akan 

memiliki kesiapan kerja karena secara tidak langsung mahsiswa memiliki 

pengalaman serta kepekaan dari tugas observasi. 

2.5.2 Pengaruh internship terhadap kesiapan kerja  

Internship merupakan matakuliah praktik di lembaga PNF. Dengan internship 

ini mahasiswa akan mempraktikan apa yang diperoleh di dalam kelas dengan 

dunia kerja. Mahasiswa akan pemperoleh pengetahuan dan keterampilan dari 

praktik internship.Melalui internship mahasiswa akan memiliki kesiapan kerja 

karena mahasiswa telah memperoleh pengalaman secara langsung yang berkaitan 

dengan dunia kerja. 

2.5.3 Pengaruh tugas observasi dan internship terhadap kesiapan kerja 

Tugas observasi merupakan tugas pengamatan dilapangan sehingga melatih untuk 

mengsah ketajaman berfikir, serta melakukan identifikasi serta analisis untuk 

menetapkan solusi dari suatu permasalahan. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam 

dunia kerja dibidang PLS. internship merupakan matakuliah praktik di lembaga 

PNF. Mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung dari dunia kerja 

dengan internship. Dengan menjalankan tugas observasi dan internship, secara 

tidak langsung melatih kemamuan kognitif, afektif dan psikomotor sehingga 

mereka memiliki kesiapan kerja. 
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 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka dapat digambarkan alur berfikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

  Keterang  

 

 

X1  = Tugas Observasi 

X2  = Internship 

Y    = Kesiapan Kerja 

 = Pengaruh variabel independen terhadap dependen 

  = Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap   

variabel  dependen  

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.6.1 Terdapat pengaruh signifikan tugas observasi terhadap kesiapan kerja. 

2.6.2 Terdapat pengaruh signifikan internship terhadap kesiapan kerja. 

2.6.3 Terdapat pengaruh signifikan tugas observasi dan internship secara 

bersama-sama terhadap kesiapan kerja. 

X2 

X1 

Y 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

5.1.1 Terdapat Pengaruh Signifikan Tugas Observasi Terhadap Kesiapan 

Kerja.  

Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regrsi sebesar 0,322,  thitung sebesar 

2.781 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1.992 dengan tingkat signifikasi 0,007 

yang lebih kecil dari 0,05. Tugas observasi berpengaruh 8,41 % terhadap kesiapan 

kerja, hal ini ditunjukkan dengan nilai partial 0,290. Dengan adanya tugas 

observasi mahasiswa dapat menambah wawasan konseptual yang bersifat empiris 

mengenai dunia PLS hal ini membuat mahasiswa mengetahui praktik PLS secara 

langsung dilapangan sehingga dengan demikian mahasiswa memiliki kesiapan 

kerja.  

5.1.2 Terdapat Pengaruh Signifikan Internship Terhadap Kesiapan Kerja. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regrsi sebesar 0,388, thitung sebesar 

4.739 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1.992 dengan tingkat signifikasi 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05. Internship berpengaruh 21,06% terhadap kesiapan 

kerja, hal ini ditunjukkan dengan nilai partial 0,459. Internship dapat memberikan 

bekal pengalaman yang dapat membentuk mahasiswa yang mempunyai keahlian 

professional dan berkualitas sehingga mahasiswa memiliki kesiapan kerja. 



84 
 

 
 

5.1.3 Terdapat Pengaruh Signifikan Tugas Observasi dan Internship Secara 

Bersama-sama Terhadap Kesiapan Kerja.  

Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 30,027 dan Ftabel  sebesar 3,10 

dengan signifikasi 0,000. Tugas observasi dan internship berpengaruh 41,7% 

terhadap kesiapan kerja, hal ini ditunjukkan dengan nilai R
2 

sebesar 0,417. 

Adanya tugas observasi yang didukung dengan internship maka akan membuat 

mahasiswa memiliki kesiapan kerja. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Mahasiswa hendaknya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas 

observasi dan internship bukan sebatas untuk memenuhi tugas tetapi juga 

dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan diri agar memperoleh kesiapan 

kerja. 

5.2.2 Dosen semestinya membuat rencana kegiatan internship atau magang 

secara matang dan juga melakukan evaluasi pada waktu mahasiswa melakukan 

kegiatan internship sehingga mahasiswa memperoleh bimbingan bukan sekedar 

asal-asalan melaksanakan magang. 

5.2.3 Jurusan PLS perlu mengadakan kerja sama ke lembaga pemerintah maupun 

swasta agar kebutuhan internship atau magang dari mahasiswa dapat dipenuhi. 

 



85 
 

 
 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun demikian masih 

memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut: 

5.3.1  Variabel kesiapan kerja menggunakan kuesioner dalam pengumpulan 

data, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak 

menunjukkan kenyataan sesungguhnya. 

5.3.2 Populasi penelitian diambil dari mahasiswa jurusan pendidikan luar 

sekolah angkatan 2013 sehingga generalisasi hanya dapat berlaku pada mahasiswa 

tersebut.  
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